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  اؾتصغقركػيكأؾقابكاأُلَدر 

كبدمكاؾؾهكاؾرحؿنكاؾرحقمكك
احلؿد هلل، واًمصالة واًمسالم قمىلغم رؾمىلقل اهلل، وقمىلغم ول وابىلح سمف  كك

 ومـ اهتدى هبداه، واشمبع ؾمبقؾف إمم يقم اًمديـ، 

كأؿاكبعد
ـ »ة لطقػـة  ففذه ورقات يسرة يف مسـلل ـالأ  اب  التصـغر يف ألؼ  «رـس 

 

 فا باطثأ 

م  ـُمرح ذم جم ًمس متعددة 
(1)
معايل الشقخ  حمؿد بن مـ جم ًمس اصمـقـقة  

سم ًمع ومقىلة ىل  ، طمقىلث  فُ َعىلمت  سمىل رك ذم قمؾؿىلف، وىلىلىل طمػظىلف اهلل و كارص العبودي

               ... شاًمؼصىلىلقؿا اًمةىلىلؼة ضىلىل رج» حتىلىلدث قمىلىلـ شمصىلىلغػم اًمؼىلىل ة ا  سمؾىلىلدة  

ؾملل  د. قمبداهلل سمىلـ بىل ًما اًمقؿمىلؿل  سمعض اعمج ًمسوذم
(2)
 اًمةىلق  معىل زم 

 !؟ شكجد »قمـدك  ذم   تواحل ضمق   إؾمامء عم ذا يؽثر شمصغػم  الً ئىم 

                                                      

/ 61هىل( ، وشم ري   ) 1442/ 3/ 11)هىل( ،  وشم ري  1444/ 2/ 62) مـف  سمت ري   (   1)

   .شمقاري  اظمرهىل(، و1444/ 4

اؾمىلت ذ ضمىل معل، واديىل   وهىلق اًمؾغىلة اًمعرسمقىلة، املم مريمز اعمؾؽ قمبداهلل اًمدوزم خلدمىلة(   6)

 معروف ىل وومؼف اهلل ىل . 
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 ...لممصقخِ ، درهيامت ،ٌمقمِ  ،طمؾقبف ،هققَ فِ ىمِ  ،قؾفؿمغِ مثؾ  

 اًمتحؼىلػم، او اًمتؿؾىلقا   اهمىلراض ًمؾتصىلغػم   ىل رقمىل ه اهلل ىل  اًمةق  ىم ل

 ...اًمتؿؾقا قمـدك  مـف ادير م  وهم ًمب ً 

   حلريريىمقل ا وذيمر

نٍ اقفْ إِم   ًمتِ       َوإِن شُمِرْد شمصغػَم آؾمِؿ اعمُحَتَؼرْ 
(1)
 َغرْ ىلَوإِم   ًمِص  

دهي تشمبْ  وِزدُه َي ءً      ْف ىلىل ِدصمَ ىلَداُه هلذي احلَ ىلؿ  مبىلومُض 
(2)
 فْ ىل ًمِثَ ىلصمَ  

كىلَاشمَ  الصمل  ىلا يمؾُّ صمُ َوَهَؽذَ         ومَتك ىلٌس يَ ىلَؾقْ ىلْؾٍس ومُ ىلشمؼقُل ذِم ومَ 
(3)
 

 !!  ؿمقي     ًمؾة ي  ؿسمؼقهل اًمـ س ؼصدي م  اًمعجق   اًمةق  صمؿ ىم ل

  حتؼػم. او شمصغػم او متؾقااهق   !! ذًمؽ مـ اًمةق  وشمعج  

ىلىل قمىلغم ؾمبقىلىلؾ  إؾمىلت ذ اًمةىلىل قمر  اسمىلق ىُمصىلىلل إسمىلراهقؿ اًمؽميمىلل ومؼ ل

 !! وبغـطقط ،وبغػم   ،ػمبغِ  قمـدك     ىل اًمطرومة

                                                      

ًمؾحريىلري اًمـىل فمؿ ىل حتؼقىلؼ  ومىل ئز ومىل رس ىل                    شذح اعمؾحىلة »يمىلذا ذم مىلتـ اعمؾحىلة، وذم (   1)

   .  ْهقانٍ إل  (214/ 6)ٓسمـ اًمص ئغ  شاًمؾؿحة ذم ذح اعمؾحة »و (،122) ص
 ٓسمـ اًمص ئغ  شمبتدي.   شؾحةاًمؾؿحة ذم ذح اعم »ذم (   6)

          هىلىل(363ٓسمىلـ اًمصىل ئغ ) ت  شاًمؾؿحة ذم ذح اعمؾحة »، (43)صش مؾحة اإلقمراة (   »4)

 .  (214/ 6) ىل ط. اجل معة اإلؾمالمقة ىل  
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  اؾتصغقركػيكأؾقابكاأُلَدر 

، اعمىلدهيش  سم ًمتصغػم ه َ ُ اُ  معروف شاًمةؼة » ديرة   اًمةق  مع زم ىم ل

 اكتفى ...اًمسديسو ،ػم  اًمؼَص و ،اًمةقهيلو

       ًمىلقس ظم بىلً   اًمؼىل ة إ  شمصغػمسملن  وىمد اسمديت رايل ًمؾةق  مراراً 

 .ىل يمام ؾمقليت ىلشكجد» سمؾ هل بػة هم ًمبة ذم  ،اًمةؼةض رج اسمل   ىل او مقزةىل 

هذه اعمسلًمة وٕين مل اضمد مـ حتدث قمـ
(1)

، قمزمت قمىلغم اًمؽت سمىلة ومقفىل              

ًمـػسىلل اوًٓ، وعمىلـ يؿتعىلف احلىلديث طمىلقل مقاضىلقع اعمؾىلا اًمتىلل يتخػىلػ 

    هب  وومقف  مـ صمَِؼؾ اًمعؾؿ واًمعؿؾ. ويسؽموح اعمرءُ 

ك

                                                      

مل اىمػ قمغم مـ شمؽؾؿ ذم هذا اعمقضقع إٓ إؾمت ذ  د. اسمق اوس اًمةؿس ن ىل وومؼف اهلل ىل ذم (   1)

 ىل  ؾمقليت اًمـؼؾ مـف ىل .   «سامء الـاسأ» يمت سمف اجلؿقؾ  

ومقىلف  «س  ألؼاب الأ » وًمألؾمت ذ  حمؿد اًمرؿمقد ىل وومؼف اهلل ىل  يمت ة مطبقع ذم جمؾد سمعـقان           

 ومقائد قمزيزة مـققمة، ومل اضمد ومقف هذه اعمسلًمة. 

 والعـزاوير لأللؼـاب ـاجلامع ادختصـ »يمت ة ىل وومؼف اهلل ىل  ألؾمت ذ  إسمراهقؿ اخل ًمدي وًم        

، وهق يمت ة مجقؾ، اؾمىلتبعد ومقىلف هىل 1464ـمبع ذم اًمؽقيت همالف  «طـد البدو واحلرض

رة ، (12اًمتل حتؿؾ رائحة اعمع يػم يمام ذيمىلر ذم اعمؼدمىلة ) ص إًمؼ ة و ، إًمؼ ة اعمصغ 

 ومـ اعمعؾقم ان اًمعزاوي مبـقة قمغم اًمتػخقؿ ٓ اًمتصغػم.
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ك:عـدكأئؿةكاؾؾغةكأغراضكاؾتصغقرتؿكقدكػيكبقانك
ؾ، واًمتؼريىل ،   اًمتحؼىلػم، واًمتؼؾقىلً  اهمراضًمؾتصغػم ان  اًمؾغقيقنذيمر 

 واًمؾط ومة، واًمرمحة، واإلؿمػ ق، واعمحبة واًمعطػ...

.... واؾمتدًمقا التعظقم  ، وهق ان اًمؽقومقلم اض ومقا معـك وظمر وذيمروا

 سملدًمة، مـف  

. ؾامً ؾئ قمِ ػ مُ يُمـق     ىمقل قمؿر قمـ اسمـ مسعقد
 (1)

 

ىلىلُؽ، َوقُمىلىلذَ عىلىلة   ) ...قْ وىمىلىلقل إكصىلىل ري ذم اًمبَ  ْيُؼَف  َاَكىلىل  ضُمىلىلَذْيُؾَف  اعمَُحؽ 

ُ ، ِمـ   َاِمػٌم، َوِمـُْؽْؿ َاِمػمٌ  ...(.اعمَُرضم 
 (2)
  

 وهمػم ذًمؽ مـ إمثؾة اًمتل اوردوه ...

وىمىلد ضمىل ء اًمتحؼىلػم رم   ) اسمىلـ اًمةىلجري ش ام زم»  مـ ذًمؽ م  ورد ذم

 يمالمفؿ ًمؾتعظقؿ يمؼقًمف 

 إك مؾ مـف  شمصػرّ  دوهيقةويمّؾ اك س ؾمقف شمدظمؾ سمقـفؿ *  

 عمقت، وٓ داهقة اقمظؿ مـف ، وهيقة ااراد سم ًمدُّ 

 

                                                      

ش مصـػ قمبداًمرزاق »( ، و 233د سمـ احلسـ ىل  رىمؿ ) عم ًمؽ ىل رواية حمؿش اعمقـمل» (   يمام ذم 1)

 (.  14143 ( رىمؿ )13/14)

 (.2443)رىمؿ ش بحقا اًمبخ ري» (   يمام ذم 6)
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 ويمؼقل اوس سمـ طمجر 

 وشمعؿال شمؽؾ   طمتك ًمتبؾغفومقيؼ ضمبقؾ ؿم م  اًمراس مل شمؽـ * 

 مل شمؽـ ًمتبؾغ راؾمف. ي ا

  اًمػعؾىلة تق ىلتّق  ه هـ  إكام هق شمعظقؿ، ويبعد ان يؽقن اراد سم ًمؾُّ ومتحؼػم اًمؾُّ 

ك سىلؿ  ة ٓ يؽىل د وم قمؾفىل  يُ ـ، واًمػعؾة اهلق  شويمػقت ضم كقف  اًمّؾتّق »ة ًمؼقًمف  ـَ اهلق  

.(ضم كق ً 
 (1)
 

رُّ مـفىلىل  شمصىلىلػَ  ةٌ َقىلىلوهِ دُ   )  ...  هىلىلىل(433) ت  اسمىلىلق قمىلىلكم اًمػىلىل رد ىمىلىل ل

 إك مُؾ.

حيىلدث قمـىلد اعمىلقت،  إك مؾ يؽقن مـ ايمؼم اًمدواهل6 ٕكىلفوم بػراُر 

(. ىمد ُيعـك سمف شمعظقؿ إمر اًمتحؼػمَ  وهذا يدل قمغم ان  
 (2)
 

اكىلىلف يؼىلىل ل  سمىلىل ة اًمتصىلىلغػم، و سمىلىل ة هىلىلىل( 341ذيمىلىلر اسمىلىلق طمقىلىلىل ن ) ت 

اًمتحؼػم.
 (3)
 

                                                      

 (.42/ 1 ش )ام زم اسمـ اًمةجري(   » 1)

 ( .  6/451ًمؾػ رد )  شيمت ة اًمةعر او ذح إسمق ت اعمةؽؾة اإلقمراة(   » 6)

 ( .  411/  1ش ) ارشمة ة اًمرَضة(   » 4)
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اًمتصىلغػم واًمتحؼىلػم واطمىلٌد،  اقمؾؿ ان  )    هىل(244) ت  اسمـ يعقش ىم ل

 وهق ظمالُف اًمتؽبػم واًمتعظقؿ. 

ؾمؿ6 ٕكؽ ه، ومفق طِمْؾَقٌة وبػٌة ًمالوشمصغػُم آؾمؿ دًمقٌؾ قمغم ِبَغر مسام  

رَت سمحىلذف اًمصىلػة، ىل، وإّكىلام اظمتصىلاً رضمىلاًل بىلغػمَ ش ُرضَمْقٌؾ  » شمريد سمؼقًمؽ 

...( .قمغم ذًمؽ اعمعـك وضمعؾَت شمغقػَم آؾمؿ واًمزي دَة قمؾقف قَمَؾاَمً 
 (1)
 

ان اًمتصىلغػم يىلليت ًمتحؼىلػم ؿمىللن اًمةىلئ، كحىلق  ُزيقىلد  انوذكر أبو حق  

 وُرضمقؾ، شمضع مـ ؿملكف.

قتِف، كحق   درهيامت. او وًمتؼؾقؾ ذاشمف، كحق   يُمؾق .  يمؿ 

او ًمتؼريىلىل  زم كىلىلف، كحىلىلق   ىُمبقىلىلؾ وسُمعقىلىلد. او مسىلىل ومتف، كحىلىلق   ومقيىلىلؼ 

 . ِؼل   وحُتقت. او مـزًمتف  يمُلظمل  وُبَدي 

وزاد اًمؽقومقىلىلقن ًمتعظىلىلقؿ اًمةىلىلئ، كحىلىلق   ُدوهْيِقَقىلىلة، ًمؾؿـِق ىلىلة، وزقمؿىلىلقا 

. ِؼل  ، وُبَدي  ان  مـ ذًمؽ ُاظَمل 
 (2)
  

 

                                                      

 (.454/ 4ش )ذح اعمػصؾ(   » 1)

ذح  »، (644/ 1ًمؾرىض ) ش ذح اًمة ومقة» ، واكظر (445/ 1ش ) ةارشمة ف اًمرَض (  » 6)

 .(452/ 4)  شاعمػصؾ
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.... إؾمىلامء اًمتصغػم مـ ظمىلقاص    ان   هـ(606 ) ت ذكر ابن الثر

 صمؿ اورد اهمراضف ومؼ ل 

6 شمسىلؿقة ًمؾةىلئ شاًمتحؼىلػم»، وسمىل ة شسم ة اًمتصىلغػم»قكف واًمـّح ة يسؿُّ 

 اًمؽالم قمغم ارضة  ف يؼع ذمسمبعضف، ومنك  

 سم جلثث6 ٕكىلف ضىلد اًمؽبىلػم، كحىلق  اًمتصغػم، وخيتصُّ  الرضب الول 

 مجؾ ومجقؾ، وضمبؾ وضمبقؾ.

ُـّ  ًمتحؼػم، وخيتصُّ ا الرضب الثاكى  اًمتعظىلقؿ،  6 ٕكف ضىلد قمظقامً  سمام يظ

 اًمةج قمة. كحق  مؾؽ ومؾقؽ، ورضمؾ ورضمقؾ إذا اريد

ُـّ  اًمتؼريىل ، وخيىلتصُّ  رب الثالث ـالض ، كحىلق  ومقيىلؼ سمعقىلداً  سمىلام يظىل

 اًمسطا، ودويـ اًمسؼػ، وىمبقؾ اًمةفر.

سم عمؼ دير، كحق  مقيؾ، ودرهيىلامت،  اًمتؼؾقؾ، وخيتصُّ  رب الرابع ـالض

 ـقطة، واضمقامل.وطم

  ل  ، يمؼىلقل اًمـّبىل التعظقم وفقه خالف الرضب اخلامس 

يىل   »ًمع ئةىلة   ىل قمؾقىلف اًمسىلالم ىل ، ويمؼقًمف ش  يمـقػ مؾئ قمؾامً »ٓسمـ مسعقد  

 ىم ل اًمة قمر  إذا وبػقه سم ًمّده ء اًمعظقؿ،ش هق دوهيقة »ويمؼقهلؿ   .شمحػماء

 . ؾإك م مـف  شمصػرّ  دوهيقة  ويمّؾ اك س ؾمقف شمدظمؾ سمقـفؿ *

 إذا ارادوا سمف اعمب ًمغة. ؼك  ي  دَ ، وي  ُب ـك  ، وي  سمُ ل  ومـف ىمقهلؿ  ي  اظم
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ًمدكقه مـ اًمةئ وًمقس مثؾف، يمؼقًمىلؽ  هىلق ابىلقغر  ر اًمةئ وىمد يصغ  

د  قيؼ ذاك، يريد شمؼؾقؾ اًمذى سمقـفام، وشمؼىلقل  هىلق اؾمىلق  ويـ هذا، وومُ مـؽ ودُ 

ام يريىلدون ومنك   ،قث ل ذاكوام ،ثقؾ ذاكقاد، وملم  ىمقهلؿ  هق مُ اي ىمد ىم رة اًمس  

ا.هىل  .( ف سمف طمؼػمٌ ان خيؼموا ان اعمةب  
(1)
 

 واًمتصغػم جيلء سمؿع ن ؿمتك )   وقال ابن مـظور 

 ةٌ ق  ـَ ، وهىلق معـىلك ىمقًمىلف  وملبىل سمتف  ؾُمىلما جييء طذ التعظـقم اـا  مـف  

ذيؾف  اعمحؽىلؽ وقمىلذيؼف  اعمرضمىل ، محراء، ويمذًمؽ ىمقل إكص ري  اك  ضُمىل

 .يعـل اًمػتـة اعمظؾؿة ومصغره  هتقيال هل  ،ؽؿ اًمدهقامءاشمت ومـف احلديث 

 .ان يصغر اًمٌمء ذم ذاشمف يمؼقهلؿ  دويرة وضمحػمة  ومـف 

م  جيلء ًمؾتحؼػم ذم همػم اعمخ ـم ، وًمىلقس ًمىلف كؼىلص ذم ذاشمىلف،   ومـف 

 .يمؼقهلؿ  هؾؽ اًمؼقم إٓ اهؾ سمققت، وذهبت اًمدراهؿ إٓ درهيام

 .ؼم  جيلء ًمؾذم يمؼقهلؿ  ي  ومقيس  ومـف 

 م  جيلء ًمؾعطػ واًمةػؼة كحق  ي  سمـل ويىل  اظمىلل6 ومـىلف ىمىلقل  ومـف 

 .اظمص ابدىم ئل  اي، لُّ ؼِ يّ دَ قمؿر  اظم ف قمغم هذا اًمسب . وهق ُب 

 .م  جيلء سمؿعـك اًمتؼري  يمؼقهلؿ  دويـ احل ئط وىمبقؾ اًمصبا  ومـف 

                                                      

 (.114ىل 6/112ٓسمـ إصمػم ) ش اًمبديع(   »1)
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ػ مؾىلئ ىلد اهلل  يمـقىلىلقمؿىلر ًمعبىل م  جيلء ًمؾؿدح، مـ ذًمؽ ىمقل  ومـف 

 .( قمؾامً 
(1)
 

    ت  ام  ومقائده ومِس )       هـ(902ال خالد الزهري ) ت ق

 .ؾق كحق  يمُ  ،ذات اًمٌمء شمؼؾقُؾ  .8

 .قؾضَم كحق  رُ  ،وحتؼػم ؿملكف .5

 .رهيامتكحق  دُ  ،فقتِ وشمؼؾقؾ يمؿ   .4

 قد اعمغرة. عَ قؾ اًمعٍم، وسمُ بَ كحق  ىمُ  ،وشمؼري  زم كف .3

 .ت اًمؼميدقْ ؼ اعمرطمؾة، وحُتَ يْ قَ كحق  ومُ  ،وشمؼري  مس ومتف .2

 ل.ؼِ ي  دَ كحق  ُب  ،زًمتفوشمؼري  مـ  .6

 وهق   ،وزاد الؽوفقون معـى آخر

 ة. قَ هْيِ وَ كحق  دُ  ،اًمتعظقؿ .7

 6تَؿىلظُ ٕن اًمداهقىلة إذا قمَ 6 ضمف  اًمبٍميقن قمغم اًمتؼؾقؾوظمر  

  .هُت د  مُ  ْت ىمؾ  

 وهق   ،وزاد سمعضفؿ معـك وظمر

                                                      

 (.415ىل 4/414ش ) ًمس ن اًمعرة» (   1)
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.اكتفك .( ةق  ـَ كحق  سمُ  ،ْ  اًمتحبُّ  .8
 (1)

 

 

ف يـىل ذم اًمتصىلغػم، وشمىللوًمقا مىل  ٕك وقد كػى البرصيون وروده لؾتعظقم

 ورد ذم ذًمؽ...

دوكىلىل ىمش ذًمىلىلؽ اعمىلىل  ؼم 
(2)
ىل ومىلىلقام ذيمىلىلره اخلػىلىل ضمل ىل  واكؽىلىلر وروده  

ًمؾتعظقؿ ...
 (3)

  

                                                      

 (.1/144ش ) اًمتٍميا سمؿضؿقن اًمتقضقا(   » 1)

 سمعد مراضمعة يسػمة قمجغم..             شاعمؼتض  »و  شيم مؾ اعمؼمد »مل اضمده ذم   (   6)

         (، 431/ 6ًمىلف ايضىلً  ) ش اًمزاهىلر» (، و651ٓسمىلـ إكبىل ري ) ص شإضىلداد» (   يـظىلر   4)

ش اًمقؾمىلىل ـمة سمىلىللم اعمتـبىلىلل وظمصىلىلقمف» (،  124/ 4ًمؾسىلىلػماذم )ش ذح يمتىلىل ة ؾمىلىلقبقيف» 

 ًمؾزخمةىلىلري ش اًمػىل ئؼ»  (،51) ص ًمؾخػ ضملش   اًمػص طمة» (، 415ًمؾجرضم ين ) ص

             (، 43/ 4ًمؾىلر  )ش ذح اًمةىل ومقة» (، 444/ 6ش )ام زم اسمـ اًمةجري» (، 445/ 1) 

ٕيب ش ارشمةىل ف اًمرضىلة» (، 1532/ 5( و ) 1363/ 6ًمؾحؿػمي ) ش ؿمؿس اًمعؾقم» 

ش مهع اهلقامىلع» (، و454/ 4ٓسمـ يعقش ) ش ذح اعمػصؾ»  ( ،433ىل 1/411طمق ن ) 

 (.115/ 2ًمؾبغدادي )ش ظمزاكة إدة» (، 143/ 2) 

ذم يمؾقة اًمؾغة اًمعرسمقة ، ضم معة ام اًمؼىلرى ىل  وًمؾديمتقر  قمؾق ن سمـ حمؿد احل زمل ىل إؾمت ذ

 .   64ىل  15ش جمؾة ضم معة ام اًمؼرى» سمحث قمـ اًمتصغػم ذم اًمؾغة، كنمه ذم 

 ا
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ان اًمعىلىلىلرة كطؼىلىلىلت سملؾمىلىلىلامء   ذيمىلىلىلر اسمىلىلىلق طمقىلىلىل ن  ػائـــدة:

ىلىلىل ،  ،رةصىلىلىلغ  مُ  ة مثىلىلىلؾ  يُمؿقىلىلىلت، ومُجقىلىلىلؾ، واًمثَُّري  ومل شمـطىلىلىلؼ هبىلىلىل  مؽىلىلىلؼم 

واًمُؼطقع ء، وؾُمؽْقت....
 (1)
 

________________________________ 

 ا

اًمتصغػم ذم اؾمامء إقمالم اًمعرسمقة دراؾمة شملبقؾقة ذم  »سمعـقان   ووقػت طذ بحث طؿقق

، كنم قمىل م ( بػحة114ًمعؿر ب سمر قمبداجلؾقؾ، يؼع ذم )  شقمؾؿ اًمؾغ ت اًمس مقة اعمؼ رن

 م، اوم دين سمف د. قمبداهلل اًمقؿمؿل ىل ضمزاه اهلل ظمػمًا ىل .1554

ىلىل 6/614)  شاعمزهر »واهلقيـك، ومسقطر، وجُللَم، واًمسقيداء، وىمد مجعف  اًمسققـمل ذم (   1)

 .وغره (1631/ 4ٓسمـ دريد )  شاجلؿفرة »( كؼاًل مـ 631

اؾمامء ًمػظفىل  ًمػىلظ  ،ومبقطر ،وجمقؿر ،مفقؿـ  هذه إؾمامء كحقوىمد ذيمر اسمـ دريد ان ) 

(. وكؼؾ قمـ اسمىلـ دريىلد  اجلىلقهريُّ ذم                  ٕكف ٓ شمؽبػم هل  مـ ًمػظف  6اًمتصغػم وهل مؽؼمة

(، وذيمىلىلر ا ىلىل  43) ص ششمػسىلىلػم رؾمىلىل ًمة ادة اًمؽ شمىلىل  »، واًمزضمىلىل ضملُّ ذم  شاًمصىلىلح ح »

ؾمىلتلم اؾمىلاًم، يمىلام ذم                ارسمعقن اؾماًم، واؿم ر حمؼؼف ىل د. قمبداًمػت ح ؾمؾقؿ ىل إمم ا   شمصىلؾ إمم

 ٓسمـ ؾمقدة . شاعمخصص »

 ا سم ُة َم  جَيْىلري ذِم إقْمىلالمَهذَ ( معـقكً  هل    ) 621/ 4)  شاعمخصص »ذيمره  ذم ىمؾت  

ُف قِمـدهؿ ُمستصغرٌ  َك  ِٕ رًا وشُمِرك شمؽبػمُه     (.وم ؾمُتغـل سمتصغػمه قَمـ شَمْؽبػمه ،ُمَصغ 

 ا
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ر كحق   ُمبقطىلر، ومسىلقطر، وُمبقؼىلر، و سملؾمامء وم قمؾلم قمغم بقرة اعمصغ 

ومفقؿـ...
  
 

ر دون اعمؽىلؼم  ذم إقمىلالم ك ىُمريظىلة،   وىم ل ايضً   ) ويمثر جمىلئ اعمصىلغ 

وضُمفقـة، و وـُمفقة، وُهذيؾ، وؾُمؾقؿ.
 (1)
 

إن ًمألًمؼىلىل ة ؿمىلىللَكً  يمبىلىلػمًا قمـىلىلد اهىلىلؾ اًمعؾىلىلؿ، طمتىلىلك اومىلىلردت و هــذا ،

  سمؿصـػ ت قمديدة، مـف 

يمةىلػ اًمـؼىل ة قمىلـ » هىلىل( ، و 434ٓسمىلـ اًمػىلر  ) ت شإًمؼ ة» 

جمؿىلىلع أداة ذم » هىلىلىل(، و 153ٓسمىلىلـ اجلىلىلقزي ) ت ش إؾمىلىلامء وإًمؼىلىل ة

ش إًمؼ ةكزهة إًمب ة ذم »  هىل(،364ٓسمـ اًمػقـمل ) ت ش معجؿ إًمؼ ة

ًمؼ ة او إكس ة هىل(، وهمػمه  يمثػم ضؿـ مسؿك ا416ٕسمـ طمجر ) ت ٓ

               و  ٓسمىلـ كؼطىلف،ش شمؽؿؾتىلف» و  ٓسمىلـ مىل يمقٓ، شاإليمامل»  ، كةاو مةتبف اًمـسب

حتػة ذوي » ، و هىل(144ٕيب سمؽر احل زمل ) ت ش ذم مةتبف اًمـسبة اًمػقصؾ» 

________________________________ 

 ا

ذم  شمػقعىلؾ»ىم ل اسمق قمبقىلدة  ومل يىللت (  ) 151 )ص شادة اًمؽت ة »ىم ل اسمـ ىمتقبة ذم 

 .(مفقؿـ  و مبقطر، وزاد همػمه ،مسقطر  همػم اًمتصغػم، إٓ ذم طمروملم  

   (. 453ىل 445/ 1ش ) ارشمة ف اًمرضة(   » 1)
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ش شمبصىلػم اعمةىلتبف» هىلىل(، و4 ذم اًمؼىلرن ) ت ٓسمـ ظمطق  اًمدهةة ش ب ةًمإ

 .يمثػم وهمػمه  ،ش صملماًمؼ ة اعمحد  » وٕطمد اعمع سيـ  ٓسمـ طمجر، وهمػمه ،

سمقىلىل ن ًمعىلىلدد مىلىلـ ش وومقىلىل ت إقمقىلىل ن» وذم مؼق ىلىلدات اسمىلىلـ ظمؾؽىلىل ن ذم 

.إًمؼ ة
 (1)
  

، وشمعدد اًمؽت  اعممًمػىلة ومقفىل  إٓ ا ىل  ىل او هم ًمبفىل  ىل  ومع كثرة اللؼاب

، سمخالف زم كـ  ومىلنن هم ًمىل  إًمؼىل ة مل شمـزل قمغم اقمؼ هبؿاًمؼ ة اؿمخ ص 

ؿمىلىلخ ص وسمعضىلىلف  ابىلىلبحت ا ًا يمبىلىلػمة، يـتسىلىل  إًمقفىلىل  ملىلىل ت مىلىلـ إ

 سم ٔٓف...

واللؼاب يف سابق الدهور طذ ألوان شتى
(2)

 ، مـفا 

اًمعـىَلِزي، اًمؼحطىل ين،  اًمَؼٌ  مـسىلقة إمم ىمبقؾىلة، مثىلؾ  اًمىلقائكم  .8

 اًمتؿقؿل، اًمىلدو ي، اعمطىلػمي، احلىلريب، اًمةىلؿري، اًمزهىلراين، اًمغ مىلدي،

                                                      

 .شمعجؿ مؼقدات اسمـ ظمؾؽ ن »يمت سمف مجعف  اًمعالمة  قمبداًمسالم ه رون ذم (   1)

 ( سمق ن قمدد مـ اًمؼ ة اهؾ اًمؾغة.443ىل 462/ 6ًمؾسققـمل )  شاعمزهر »ذم و

،  مع اظمتص ر وزيىل دة(، 62عمحؿد سمـ قمبداهلل اًمرؿمقد ) ص ش اًمؼ ة إ   » اومدشمف مـ (   6)

 (.45ىل 43د. قمؿر سمـ ـم ًم  ) صش اطمؽ م إؾمامء واًمؽـك وإًمؼ ة» واكظر  
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 وهؽذا. اًمعجؿل، احلريب، 

ي، واًمدمةىلىلؼل، يمىلىل عمؽل، واعمىلىلدين، واًمؼىلىل هر مـســوب إب بؾــد  .5

ل، وإبىلبف ين، ىلواًمبغدادي، واعمقبىلكم، واًمؽىلقذم، واًمصىلـع ين، واحلبةىل

 واجلرضم ين، واًمسجست ين، واًمسؿرىمـدي، واًمبخ ري، وهؽذا.

 يم حلىلداد، واًمـجىل ر، واًمـحىل س، واًمصىلب  ،  مـسوب إب صــعة .4

واًمدسم  ، واًمسؼ ف، واًمقراق، واحلطىل ة، واًمىلدىم ق، واخلىلراز، واهلىلراس، 

اًمـسىلبة شمغؾىل  ذم سمىلالد اًمةىل م. ومـفىل   اًمـسىلبة إمم اعمفـىلة   وهىلذه واًمعط ر،

 يم ًمػقال، واخلب ز، واًمطب خ....

يم ًمؽ شم ، واًمىلقزير، واًمؼىل  ، واحل ضمىل ،   مـسوب إب وضقػة .3

اًمةىلىل ويش، واخلزكىلىلدار، واًمعؾىلىلؿ دار... وهم ًمىلىل  ذًمىلىلؽ يمىلىل ن ذم اًمعفىلىلد » و

 اًمعثامين.

ؾؼقة .2 ع، يمىل ٕقمؿش، واًمضىلىلرير، وإيمىلق  مـسوب إب طاهات خ 

 ...، وإبؼفوإقمرج، وإظمرس، وإقمةك

يم ٕؿمىلىلؼر، وإؾمىلىلؿر، وإمحىلىلر، وإبىلىلػر،   مـســوب إب لــون .6

 وإؾمقد...
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ــات  .7 واًمبىلىل ز، يمىلىل جلرسمقع، واًمـؿؾىلىلة،  مـســوب إب أســامء احلقواك

واًمذي ، واًمـؿىلر، واًمؽؾىل  ا اًمؽؾقىل ، واًمسىلبع، واًمة هلم، واًمعصػقر، 

 ...فقد، واًمـؿػم، واًمػفد، واًمػ، واًمصؼػمواجلراد، وإؾمد

كسلل اهلل اًمسالمة واًمع ومقة واًمثبىل ت  ىلىل  ةصوفق صرق إبمـسوب  .8

واجلامقمة ذم اىمتػ ء اصمر اًمسىلؾػ اًمصىل ًما ىلىلىل ، مثىل ل اًمـسىلبة قمغم مـفج اًمسـة 

اًمطرىمقة اًمبدقمقة اخلؾػقة   يم ًمة ذزم، واًمؼىل دري، واًمـؼةىلبـدي، واًمرومىل قمل، 

 واًمتقج ين، واجلةتل، واًمسفروردي، واخلؾقيت...

يم ًمزيىلدي، وإؿمىلعري،  ـسوب إب ادـذه  العؼـدي اخلؾ ػـي م .9

واعم شمريىلىلدي، وإسمىلىل فمل، واًمىلىلدرزي، واًمـصىلىلػمي، واعمعتىلىلززم، واجلعػىلىلري 

اًمراومضىلل، واإلؾمامقمقكم اًمبىل ـمـل،   ىل كسىللل اهلل اًمتقطمقىلد اخلىل ًمص واًمسىلـة 

 اًمـبقية سمػفؿ ؾمؾػ إمة،  وكسلًمف اًمسالمة مـ اًمزيغ واًمضالًمة ىل .

يمىل حلـػل، واعمىل ًمؽل، واًمةىل ومعل،    الػؼفـي مـسوب إب ادذه .80

 واحلـبكم، واًمظ هري، وإصمري.

يم ٕزهري، واًمـْدوي ىل كدوة اًمعؾامء  مـسوب إب اددرسة العؾؿقة  .88

 ذم اهلـد ىل واعمظ هري ىل وهذا يغؾ  ذم إقم ضمؿ ىل 
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غؾبـت يف الؼبالـل العربقـة، احلـا ة  وهذه الـسبة إب الجداد،   .85

ية وم ًمـسبة ًمؾػخىلذ او اًمؼبقؾىلة... وذم احلىل رضة شمؽىلقن ، ام  اًمب دمـفم خاصة

 كسبة إ ة إمم اؾمؿ اجلد ىل ظم بة إن يم ن همريبً  او ممقزًا ىل او ًمؼبف... 

    ( إمم 5وهم ًم  إ  اًمـجدية ىل ذم وىمتـ  هذا ىل شمـتس  إمم اجلىلد  مىلـ ) 

 ( شمؼريبً  ...14ىل 16ىل  11( وايمثره   ) 13) 

ضمديد  ىلىل ًمغراسمتف، او قمقىل رةومنن طمػظ اهلل إ ة مـ ًمؼ  
(1)
اـمؾؼفىل   

اعمجتؿع قمغم اطمدهؿ ىل ومنن آؾمؿ ؾمقستؿر ذم اقمؼ هبؿ، وإٓ شمػرقمت إمم ا  

 اظمرى، وهؽذا شمتةظك قمدد مـ إ  سمسب  اعمع يػم هم ًمبً ...

                                                      

ر، شمعىل يروا  شمعىل يبقا، ، ومفق قم ئر، وقمقىل فؼ ل  قم ره، إذ قم سمَ ة واًمعق . يُ اًمع ُر  اًمسب  ابؾ (   1)

 .واعَمع يُِر  اعَمع يُِ     وقمػم  سمعضفؿ سمعضً .

اًمع ر  اًمسبة واًمعق . وىمقؾ  هق يمؾ رء ًمزم سمف ؾمبة او قمق ، واجلؿىلع   ) شاًمت ج »وذم 

 اقمق ر. ويؼ ل  ومالن فم هر إقمق ر، اي اًمعققة. 

احلريىلري ذم درة وىمد قمػمه إمر، وٓ شمؼؾ  قمػمه سم ٕمر، ومنكف ىمقل اًمع مة هؽىلذا بىلقسمف 

اًمغقاص. وىمد سح اعمرزوىمل ذم ذح احلامؾمة سملكف يتعدى سم ًمب ء، ىم ل  واعمخت ر شمعديتف 

 سمـػسف، ىم ًمف ؿمقخـ . 

    واكةد إزهري ًمؾـ سمغة 

 ا
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 «ضارج الؼصقم = الشؼة »من أس 

________________________________ 

 ا

 وهؾ قمكم سملن اظمة ك مـ قم ر *  وقمػمشمـل سمـق ذسمق ن ظمةقتف

 يران، وم ًمتعىل ير  ويتعىل ،ىم ل اسمق زيد  يؼىل ل  مهىل  يتع يبىل ن وشمع يروا  قمػم سمعضفؿ سمعض ً 

    .(اًمتس ة، واًمتع ي  دون اًمتع ير، إذا قم ة سمعضفؿ سمعض ً 

 ر  كةىلقط ذم قمق ىل مالهمىلواًمعرة متىلدح سم ًمعقىل ر وشمىلذم سمىلف. يؼىل ل     )اسمـ إقمرايب ىم ل  

 وومرس قمق ر وقمق ل  كةقط. ويؼ ل قم ر ،اعمع يص، وهمالم قمق ر  كةقط ذم ـم قمة اهلل شمع مم

 (.ه ذم ذه سمف وجمقلف. ومـف ىمقؾ  يمؾ  قمق ر وقم ئر اًمرضمؾ يعػم قمػماك ، وهق شمردد

 .ورضمؾ قَمق  رٌ  ،ُيؼ ل  قم َر اًمرضُمؾ إَذا اْ ََؿَؽ ذم اخلالقمةو

 .(قمػمت ومالكً  ٓ يؽقن إٓ ذم اًمتعقػم واًمذمذيمر اسمـ وم رس  ) 

 اًمذي خُيَكم  كْػَسف وهقاه ، ٓ يزضمره . ومـ مع ين اًمعق  ر 

ذم إرض. وىمقىلىلؾ  هىلىلق اًمىلىلذيمل اًمؽثىلىلػم اًمتطىلىلقاف  اًمرضمىلؾ اًمؽثىلىلػم اعمجىلىلئ واًمىلىلذه ة و

 واحلريمة، طمؽ ه إزهري قمـ اًمػراء.

 ًمؽمدده وجمقلف وذه سمف ذم ـمؾ  اًمصقد. 6ك إؾمد سم ًمعق رؿ  ورسمام ؾُم 

 ،(245ٓسمـ ومىل رس )ص ش جمؿؾ اًمؾغة»،  ( 134/ 4) ًمألزهري شهتذي  اًمؾغة» يـظر 

، (1/114 ش ) ين يمؾامت اًمـ ساًمزاهر ذم مع »،  (443/ 1ًمؾخط يب )ش همري  احلديث»

شمىلىل ج  » ،(445)ص  ًمؾصىلىلػديش شمصىلىلحقا اًمتصىلىلحقػ »، (324/ 6ش )اًمصىلىلح ح »

 .(245/ 6ش )اعمعجؿ اًمقؾمقط »(، 134ىل 133/ 14 ) ش اًمعروس
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ي اًمث مـ هق  ) احلؿقدي سمـ محد، مىلـ ول هقيؿىلؾ، مىلـ ول مثاًل    ضمد 

                شمىلقذم اواظمىلر ش ، مـ احلسـل، مـ اًمسؾؼ ، مـ سمنم، مـ سمـل وائىلؾشرسم ع اسمق»

ىلىل وهق اجلىلد ًمف مخسة اوٓد  ش ض رج اًمؼصقؿ ا اًمةؼة» ذم  ( هىل11اًمؼرن ) 

ىلت مـىلف ـ ا ةيرىلوقمةاًمس سمع او اًمث مـ ىلىل خلؿس  هم ًمبفىل  سمسىلب  !!  شمػرقم 

 اعمع يػم  مـف  

«ٌم ال لؼـ اس »اعمدهيش كسبة جلدي  مدهيش  .8
(1)
سمىلـ حمؿىلد سمىلـ  

 إسمراهقؿ سمـ ؾم مل احلؿقدي.

ومـ اشمك سمعده يؽتػل سمف وٓ يرومع اًمـس ، ًمتػىلرد آؾمىلؿ وقمىلدم 

 وىمقع آؿمؽماك.

 ومن الس ادتػرطة من احلؿقدي أيضًا  

 اًمؼصػم  ىلىل ًمِؼَصىلِره ىل .5

واجلُققمل ىلىل ىمقؾ  ًمعىلدم ىمدرشمىلف وىمىلت ضمىلقع وومؼىلر قمىلغم إـمعىل م  .4

اًمؾىلبـ 6  ومىللـمؾؼقا قمؾقىلف   اجلىلققمل ، اًمضققف مـ اًمب ديىلة سمغىلػم 

                                                      

ن ومقف  دم راشمف ذم اًمـصػ إول مـ اًمؼرن ) (   1)  هىل(.14طمس  اًمسجالت اًمتل ُيدو 
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ىلؾ، ورد   وىمقؾ  إلـمع مف اجلققمك ومـ داشمف سمذًمؽ  ي ضمققم ن شمػض 

ذًمؽ اًمعبقدي.
(1)
    

 اًمةقهيل ىل كسبة ًمؾة هل ىل . .3

 اخلَِضػمي ىل  ًمَِؾقكف ىل . .2

اًمسديس ىل عمط ًمبتف سمسدؾمف مـ اعمػماث واؾمتعج ًمف آرحت ل قمىلـ  .6

 ش.اًمبؽػمية»  إمم  شض رج»

 جلدهؿ  قمؼقؾاًمعؼقؾ كسبة   .7

احلَُضقػ  احِلضػ ذيَمر احلقىل ت، وهىلل مىلـ اؿمىلده ، ويمىل كقا ىل  .8

اطمق كً  ىل يؿدطمقن سمف احل يمؿ اجلق د ىل يم عمؾؽ قمبداًمعزيز، ومؼد ىمقىلؾ  

هق طِمضػ. ىم ًمف اًمةق   اًمعبقدي.
(2)
  

                                                      

 ( .144/ 4)  شمعجؿ ا  سمريدة »(   1)

 هىل(.1444/ 4/ 5)  هذا اًمبحث طمقلًمؾحديث  تف ىل طمػظف اهلل ىل ذم مف شمػ  ( 6)

( حتىلدث قمىلـ 642ىل  641/ 1)  ًمؾعبىلقدي شقمـد اًمع مة معجؿ احلققان »صمؿ وضمدشمف ذم            

ـ ، وذيمر ان ايمثر ؿمعراء اًمع مقة يؿدح اًمةج ع سملكف يم حِلضػ اًمذي ٓيسؾؿ َمىلاحلضػ

ف ك سمف... وكؼؾ قمـ اًمزسمقدي ان اجلىلقهري واسمىلـ مـظىلقر  (124/ 64)  شاًمتىل ج »ذم  مس 

ومنم  ان ) ىم ل اًمعبقدي  ، وىم ل اًمص هم ين  احلقة، يم حلض ، سم ًمب ءامهال ذيمر احلضػ... 

 ا
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  اًمرقمىلقضمل، واًمصىلبح وي، واًمسىلعقد،  وأيضًا من أس احلامد ى

ًمطعقسىلىلىل ن، واًمؽؾقىلىلىلة، واًمبعقؿىلىلىلل، واًمغىلىلىل زي، واًمرؿمىلىلىلقد، وا

 واًمػفدي، واخلقيؾدي، واًمػ يزي، واحلقاس.

هىل( شمؼريبً ، 14يمؾ هذه اًمتػرقم ت سمدات مـ اًمثؾث إول مـ ) اًمؼرن  

، او 11سمؼىل ء آؾمىلؿ مىلـ اجلىلد )  شاًمؼصقؿ» سمقـام كجد ذم مـ ـمؼ اظمرى همػم 

( واقمتؼم ذًمؽ سمؿـ  شمعرف، ؾمىلتجد مصىلداىمف، واصمىلر اعمعىل يػم وإًمؼىل ة 16

 ٕ ...اجلديدة ذم شمةظل ا

، كسىلبة إمم   راؿمىلد شسمريدة »ومـ إمثؾة اًمؽثػمة ضمدًا   ا ة اًمرىمقبة ذم 

ذم اًمسىلقق ومسىللل قمـفىل   شاًمؼَرع ا اًمدسم ء» ُذيمر اكف راى  سمـ ؾمؾقامن اًمسبقفلم 

 ىم ئاًل  وهذه ام رىمقبة سمؽؿ ؟

ويم ن ذم اًمسقق سمعض مع رومف وم ًمتؼط اًمؽؾؿة اًمغريبة، واـمؾؼف  قمؾقىلف، 

________________________________ 

 ا

شمؽقك  ًمغتلم بحقحتلم، وإم  ان يؽقن مرضمع ذًمؽ إمم يمىلقن اًمػىل ء واًمبىل ء شمتع ىمبىل ن ذم 

 .  (اًمـطؼ
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وملببحت ًمؼب ً 
 (1)
 ؾقف، صمؿ ا ة ٕطمػ ده واطمػ دهؿ طمتك أن... قم 

يملن شمؾؽ إضمقىل ل شمػىلتا وذا ىل  واقمقـفىل  ًٓمتؼىل ط اي يمؾؿىلة همريبىلة، 

، او متققزًا إن يم ن آؾمؿ همريبً ، ومقؿقىلز معقبة إن يم كت قمق رةً ًمقؼتصىلر قمؾقف 6 

 سمف قمـ إؾمامء إظمرى اعمة هبة.

ؾمىلامء ذم ؾمىلجالت ومـ كعؿة اهلل قمؾقـ  سم حلض رة احلديثة ان صمبتىلت إ

كقة، ومال جم ل ًمذه ة اوٓدك واطمػ دك سم ؾمؿ وظمر سمسب  قمقىل رة او ًمؼىل  مدَ 

 يطؾؼ قمؾقؽ او قمؾقفؿ...

وًمق اؾمتؿر إمر ىل قمغم م  يم ن ىل  ًمزاد اًمتحػظ قمـد اًمـ س، ومنن اعمسىلؾؿ 

يتحػظ مـ يمؾؿة طمرام، او مـ يمؾؿىلة ضم رطمىلة ، او معقبىلة... ومقجىلد مع كىل ة 

طمقـام يضطر إمم اًمتحػظ مىلـ يمؾؿىلة همريبىلة  فداجلجي هد كػسف قمؾقف ، ومؽقػ 

قؽميمف  ومال  يؼقهل  ضم دًا وٓ ة ومصقحة مؾقحة ؟!  ٓؿمؽ اكف ؾموًمق يم كت قمرسمق

                                                      

 . (414ىل 414قد ) ص عمحؿد سمـ قمبداهلل اًمرؿمش اًمؼ ة إ » يمذا ذم (   1)

(  اكف ًُمؼ   سمذًمؽ عمقىلؾ يسىلػم ذم 41/ 4ش ) معجؿ ا  سمريدة» ىمؾت   وذيمر اًمعبقدي ذم           

  .رىمبتف

 ا ة يمريؿة، وامث ل ذًمؽ يمثػم. تاببحصمؿ ومفام يؽـ ومنن اًمؾؼ  همؾ ،          
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ومتؽىلقن ًمؼبىلً ، وشمؾتصىلؼ سمىلف ًمتـسىل  اؾمىلؿف ش قمق رة» ه ز6ًٓ ًملاًل شممظمذ قمؾقف 

 إبكم اًمذي ؾمامه سمف واًمداه !!

ث قمىلغم  مج قمىلة ؾمؿعُت ان إم م مسجد ذم سمعض مدن اًمؼصقؿ يم ن حيد 

ث   اًمَؼْعـَبىِلل  قمىلـ اإلمىل م  مسجده مىلـ يمتىل ة يىلرد ومقىلف يمثىلػمًا ذيمىلر  اعمحىلد 

هىل(... واهُؾ اًمعؾؿ يعرومقن اًمؼعـبىلل...ًمؽـ اطمىلد 135) ت   م ًمؽ

احلضقر ىل يمبػم اًمسـ ىل اؾمتغرة هذا آؾمؿ، وعم  شمؽرر قمؾقف ؾمىلامقمف، اـمؾؼىلف 

؟ مرطمبىلً  قمغم إم م اعمسىلجد  ضمىل ء اًمؼعـبىلل، ذهىل  اًمؼعـبىلل، ايىلـ اًمؼعـبىلل

 سم ًمؼعـبل !!

ومنذا يم كت هذه اعمع يػم شمطؾؼ ؾمىل سمؼً  ىلىلىل مىلـ مـىل ـمؼ معروومىلة سمع داهتىل  

يمـجد ىل   ومنن اًمعق رة او اًمؾؼ  اًمتؿققزي يليت مـف  هم ًمبً  سم ًمتصغػم ًمؾتؼؾقؾ او 

                   اًمتحؼػم. ومم  يدل قمىلغم همؾبىلة ذًمىلؽ شمصىلغػم يمثىلػم مىلـ طم ضمق هتىل  ويمالمفىل  

ري  ىل ، ومؾقس إمر مؼتصىلرًا قمىلغم شمصىلغػم اؾمىلامء اًمرضمىل ل، ىل ًمؾتؼؾقؾ واًمتؼ

 ا  . اًمتل اببحت ىل ومقام سمعد ىل  اًمؼ ة

إكام اعمةؽؾة طمقـام يؽقن اًمؾؼىل  مصىلغرًا، اـمؾىلؼ قمىلغم اًمرضمىلؾ ٓ قمىلغم 

 ، ٓ مدطمة ..ًمفببل، قمق رة 



 

 

 

 

 

  

 

62 
  اؾتصغقركػيكأؾقابكاأُلَدر 

ومـ هـ  ارى ان اًمتصغػم ذم اًمؼ ة إ  همؾىل  قمىلغم إ  اًمـجديىلة 

 ..  .قم مة، واًمؼصقؿقة ظم بة

ؼ ل  يمـُّقا اسمـ ءيمؿ ىمبؾ ان شمؾحؼفؿ إًمؼ ة.يُ  هلذا
 (1)
 

                                                      

 صـواب أكـه موقـوٌف والىل وهق ضعقػ ىل   مرومققم ً هذا  يروى اعمراد إًمؼ ة اًمسقلة ، و (   1)

 ؿسم دروا اسمـ ءيمؿ سم ًمؽـك ىمبؾ ان شمغؾ  قمؾقف»   سمؾػظ  قمبداهلل سمـ قمؿر  مـ يمالم

 .شإًمؼ ة

             ش اًمؽ مىلؾ» (، واسمىلـ قمىلدي ذم 636/ 1ش ) اعمجروطملم»   اسمـ طمب ن ذم  مرفوطاً  اظمرضمف

 (.6513( رىمؿ ) 433/ 4ش ) اـمراف اًمغرائ »  (، واًمدارىمطـل ذم 11/ 1) 

(  ) إؾمـ ده ضىلعقػ، واًمصىلحقا قمىلـ اسمىلـ 41/ 1ش ) كزهة إًمب ة» اسمـ طمجر ذم ىم ل 

 قمؿر ىمقًمف( .

ىمىل ل اًمعؾىلامء يمىل كقا يؽـىلقن اًمصىلبل    ) (13/146) شومتا اًمبىل ري » ىم ل اسمـ طمجر ذم 

ٕن اًمغ ًمىل  ان مىلـ يىلذيمر  6وًمألمىلـ مىلـ اًمتؾؼقىل  ،قًمد ًمىلفسملكف ؾمقعقش طمتك يُ  شمػ ؤًٓ 

وهلىلذا  ،شمؾؼقبف ـْ مِ  ـَ ومنذا يم كت ًمف يمـقة امِ  ،اخل ص سمف ومقعظؿف ان ٓ يذيمره سم ؾمؿف ؿمخص ً 

اًمؽـقىلة   وىمىل ًمقا ش. سم دروا اسمـ ءيمؿ سم ًمؽـك ىمبؾ ان شمغؾ  قمؾقفىل  إًمؼىل ة»   ىم ل ىم ئؾفؿ

 (.اًمتعريػ ل كػسف إٓ إن ىمصدَ ًمؾةخص ان يؽـ  هَ رِ يمُ  ؿ  ـ صمَ ومِ  ،ًمؾعرة يم ًمؾؼ  ًمؾعجؿ

ـمريىلؼ ايب ضمعػىلر اًمبىل ىمر ىمقًمىلف  ) إكىل  ( مىلـ 1364/ 4ش ) اًمؽـك» واظمرج اًمدوٓيب ذم 

 ًمـؽـل اوٓدك  ذم اًمصغر6 خم ومة اًمؾؼ  ان يؾحؼ هبؿ(.

 ا
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ىل   فالدة  ىمد يطؾؼ اًمؾؼ  همػم اعمؼبىلقل او اعمستحسىلـ، ومىلال جيىلد اعمؾؼ 

طم ً ىلطمرضمً ، ومقـتة ف، ًمؼَبىل فر  ىلَةىلومقُ  ر اًمؾؼ ، ويؽقن اعمؾؼ   ذيػً  ضمقادًا ممد 

ف...عُ ويرومَ 
 (1)
 

ىل  ، وومؼىلف اهللرؿمىلقد طم ئىلؾ حمؿد سمـ قمبداهلل اًمرؿمقد ىلىل مـإؾمت ذ  ىم ل 

ذم اوائؾ يمت سمف   ) فمفر زم سمعد مجع م دة هذا اًمؽت ة اكىلف ٓ يؿؽىلـ ًمؾب طمىلث 

ْره اقمتامدًا قمغم جمَرد ىلمفام سمؾغ مـ اًمعؾؿ ان جيتفد ذم سمق ن ؾمب  اًمؾؼ  او يػس  

ذم معرومىلة  مـن التحؼـق بـل ال بـديمت  اًمؾغة، او اًمُعرف واًمعىل دة اجل ريىلة6 

ضمؾف طمصؾ اًمؾؼ  ذم اًمقاىمع.... وذيمر امثؾة (.اًمؾؼ  سم ًمسب  اًمذي ٕ
 (2)
 

 ًمقست قمغم فم هره ... إًمؼ ةهم ًم  ( ومصاًل ذم ان 41وذيمر ) ص 

________________________________ 

 ا

                      ش اطمؽىل م إؾمىلامء واًمؽـىلك وإًمؼىل ة» اوم د م  ؾمىلبؼ   د. قمؿىلر سمىلـ ـم ًمىل  ذم يمت سمىلف   

 (.413ىل 412و  43) ص 

 .(42عمحؿد سمـ قمبداهلل اًمرؿمقد ) ص ش اًمؼ ة إ » (   يـظر  1)

 (.44ىل 44) ص اعمصدر اًمس سمؼ (   6)
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طـايـة أهـل العؾـم بؿعرفـة  قمـ (41ىل 32مجقاًل ذم ) ص  وومصاًل وظمر

 والـِّس  . أسباب اللؼاب

ف ذم سمعىلىلض اعمؼىلىل ٓت إلقمىلىل دة آىمىلىلؽماح اًمىلذي ذيمرشُمىلىل وأجـدها فرصــة

                  رؿمىلقداًم   حمؿىلدؾمىلت ذًمألش اًمؼىل ة إ » ستدرك قمغم يمتىل ة اعمـةقرة ان ي

شمعجبت مىلـ  ... ٕين ًمؾعبقدي وهمػمه ش ٕ مع ضمؿ ا»   ، مـ ىل وومؼف اهلل ىل 

بىلدر  ظم بىلة اكىلف اعممًمػ،مع ا   ىمريبة مـ  ف،ـة ومقىمؾة إ  اًمسعقدية اعمبق  

جمؾدًا، صمؿ سمعد يمت سمف بىلدر ( 64) ذم ش ا  سمريدة ؿمعج»  ، يمت ُة  فىمبؾ يمت سمِ 

( جمؾىلىلدًا، وهمػمهىلىل  مىلىلـ يمتىلىل  إ  اًمسىلىلعقدية 13ش ) معجىلىلؿ ا  قمـقىلىلزة» 

 اعمجؿققمة قمغم مـطؼة او اعمػردة.

ًمقؽىلقن يمت سمىلف ضم معىلً  ٕ   6وًمقت اعممًمػ ىل وومؼف اهلل ىل يستدرك ذًمؽ 

ومنين رايت إ  اًمسعقدية ذم اًمؽت ة، يمل   ذم اًمةىلقاهد و  ضمزيرة اًمعرة،

   إىمرسمقن اومم سم عمعروف.و ،ت ٓ إبقلاعمت سمع 

 طذ كالم العالمة العبودي يف تصغر أس الشؼة  ودٌ ط   

( 61)   شض رج اًمؼصقؿا اًمةىلؼة »اعمـسقسمة ًمؾحامَدى  ذم  أقول   الس

 ىلىل يمام ؾمبؼ سمق كف ىل  مصغرة همػم 13 و،  سم ًمتصغػم ا ة 11ا ة، مـف    
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ىل   اًمسحقامن،  ن غر أس احلامدىمىلىل ش اًمةؼة» ومـ إ  اعمصغرة ذم 

اجلريش، اًمزمقع، احلصقـل، واًمسقيد، واًمقؾمقدي، واخلِْضىلػمي مىلـ متىلقؿ ، 

% مىلـ  41وهىلؿ شمؼريبىلً   واًمصقيؾحل، واعمحقؿقد، واًمةعقبل، وهمىلػمهؿ...

 ا  اًمةؼة.

سؿة طامة يف سم ًمتصغػم ، سمؾ هل ش ضارج الؼصقم = الشؼة» ومؾؿ شمتؿقز  

 .البؾدان الـجدية

             اًمؼىل ة اـمؾؼىلت  اعمصغرة هر ىل واهلل اقمؾؿ ىل ان هم ًم  هذه إ واًمظ  

قمغم اجلىلد إول ىل ذم طمىل ل اًمؽىلؼم ىل وًمىلقس مىلـ سمىل ة  اًمتؼؾقىلؾ او  شقمق رة »

 اًمتؿؾقا، او اًمتعطػ...

قم مىلىلة ؿمىلىلغقومة سم ًمتصىلىلغػم ًمألؾمىلىلامء شكجىلىلد» ومـطؼىلىلة 
(1)
وًمؽثىلىلػم مىلىلـ  ،

، ىلىلىل  ؿمىلفػمة ا اً  ةإؾمىلامء اعمصىلغر طم ضمق ت اإلكس ن ىل وىمد اببا سمعىلض

                                                      

جىلىل ت اًمعرسمقىلىلة اعمعىلىل سة كؾحىلىلظ مقىلىلؾ   ) ذم اهل ىمىلىل ل د. قمؿىلىلر بىلىل سمر قمبىلىلداجلؾقؾ    (  1)

اًمـىلىل س إمم اًمتصىلىلغػم ذم بىلىلق  اؾمىلىلامء إقمىلىلالم، طمتىلىلك اكىلىلف يؼىلىلؾ ان يىلىلرد اؾمىلىلؿ قمؾىلىلؿ 

مؽىلىلؼم  قمىلىلغم ًمسىلىل ن اًمع مىلىلة دون مصىلىلّغر ًمىلىلف، وذًمىلىلؽ ٕؾمىلىلب ة امهفىلىلام   اًمتؾطقىلىلػ ذم 

اًمتصىلىلغػم ذم اؾمىلىلامء إقمىلىلالم  »اكظىلىلر    مىلىلـ اًمثالصمىلىلل او همىلىلػمه ...(. بىلىلق  اعمصىلىلغر

 .(64) ص شاًمعرسمقة دراؾمة شملبقؾقة ذم قمؾؿ اًمؾغ ت اًمس مقة اعمؼ رن
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ايمثىلر مىلـ  ًمؼصقؿقة زي دة درضمة او درضمتلم6 حلربفؿ قمغم اعمعىل يػموًمأل  ا

اًمتؿؾقا    ، وٓ يؿؽـ ان يؽقن همرض اًمتصغػم ذم ذًمؽىل ذم رايل ىل  همػمهؿ 

 !! ىل قمغم راي اًمؽقومقلم ىلىل اًمتعظقؿ او 

اهمراض اًمتصغػم اضمد بعقسمة ذم شمـزيؾف  قمىلغم ؾمىلب   ومم  ؾمبؼ ذم ذيمر

رضم ل اًمذيـ ابىلبحت اؾمىلامؤهؿ او معىل يػمهؿ ًمؼبىلً  ٕ ة ممتىلدة اًمشمصغػم 

 ..إـمراف.

  واًمذي امقؾ إًمقىلف ىل سمعىلد اًمتلمىلؾ ذم ـمبىل ئع وقمىل دات اعمجتؿعىل ت ىل ان

مبىلدا اًمتصىلغػم ا آؾمىلتف كة اًمتحؼػم اًمتؼؾقؾا
(1)
، ذم هم ًمىل  هىلذه إؾمىلامء 

ًمتصىلغػم ومثؾف ذم اًمـىلدرة  ا،    اًمتؿؾقا واًمتعطػ ىل وهق ك در ذم فمـل ىلويؾقف

ًمؾتؿققز سملم رضمؾلم متة هبلم ذم آؾمؿ ذم ا ة او ىمبقؾة او سمؾىلد، مثىلؾ  محىلد 

ومحقد، او حمؿد وحمقؿقد ،
(2)
هم ًم  إًمؼ ة ىلىل اعمة ر إمم امثؾة مـف  ىلىل   ٕن6  

                                                      

) إبؾ ذم اًمتصغػم هق اًمتحؼػم يمؿعـك اؾم د، شمتػرع   قمؿر ب سمر قمبداجلؾقؾىم ل د.    (  1)

اًمتصىلغػم ذم اؾمىلامء  »اكظر  ًمف...(.  مـف مع ٍن صم كقية اظمرى، هل ذم طمؼقؼتف  متث ؾ شمضققؼ ً 

 . (53و  14) ص  شإقمالم اًمعرسمقة دراؾمة شملبقؾقة ذم قمؾؿ اًمؾغ ت اًمس مقة اعمؼ رن

ذم اًمؼصىلقؿ مىلـ سمـىلل متىلقؿ، طمقىلـام اكتؼؾىلقا إمم                شاًمرسمقعقة»مـ إمثؾة  ضم   اعم   مـ  (  6)

   اًمذيـ مـفؿ اًمةق  اعمحدث  إسمىلراهقؿ اجلىل   وومقف  ا ة ؿمفػمة صمرية  اجل شسمريدة »

  ًمؾتؿققز سمقىلـفؿ وسمىللم ضمىل    شاجلقيسىلر »، اـمؾؼ اهؾ سمريدة قمغم ضم   اًمرسمقعقة

 ا
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سمؾ هل اًمصؼ سم ًمتحؼػم واًمتؼؾقؾ  واًمتعطػ اًمتؿؾقا ٓ يتصقر ومقف   شقمق رة» 

 مـ ؿملن اًمرضمؾ .

ؿقة سملؾمامء مـ ضمىلذر واطمىلد، وشمصىلغػم اطمىلدمه    هذا، ومـ امثؾة اًمتس

روي ذم طمىلديث ان اًمـبىلل محد ومحقد، وحمؿد وحمقؿقد وامحد واطمقؿد... م  

  ك اوٓد وم ـمؿىلىلة   طمسىلىلـ،  وطُم ىلىلـ، وىمىلىل لؾمىلىلؿ                  سىلىللم، وحمس 

.شؾمؿقتفؿ سملؾمامء وًمد ه رون  ؿمؼم  وؿمبػم، ومةؼم   »
(1)

   

________________________________ 

 ا

، ذيمىلر ذًمىلؽ ؿمىلقخـ  شاجلىل   »سمريدة، ومل يستؿر اًمؾؼ  اعمصغر ـمقياًل، صمىلؿ همىلػموه إمم 

 شمعجىلؿ ا  سمريىلدة »اًمعالمة  حمؿد سمـ ك س اًمعبقدي ىل طمػظف اهلل ومتعف سم ًمع ومقىلة ىل ذم 

(4 /146.) 

               (، وامحىلد ذم 643/ 1ىل مىلتؿؿ اًمصىلح سمة ىل )  شاًمطبؼ ت اًمؽىلؼمى »اظمرضمف  اسمـ ؾمعد ذم   (1)

(، 1421( ) 334/ 6) شومضىلىل ئؾ اًمصىلىلح سمة »( ، وذم 325)   (115/ 6)  شاعمسىلىلـد »

              رىمىلىلؿ  شإدة اعمػىلىلرد »واًمبخىلىل ري ذم (، 141( )114/ 1)  شمسىلىلـده »واًمطق ًمسىلىلىلل ذم 

                             (، واسمىلىلىلـ طمبىلىلىل ن ذم 54( ) 23)ص شاًمذريىلىلىلة اًمطىلىلىل هرة »(، واًمىلىلىلدوٓيب ذم 464) 

               ( رىمىلىلىلؿ 52/ 4)  شاًمؽبىلىلىلػم » (، واًمطىلىلىلؼماين ذم2514( ) 435/ 11)  شبىلىلىلحقحف »

              قفؼىلىلل ذم(، واًمب4334( ) 143/ 4)  شاعمسىلىلتدرك » (، واحلىلىل يمؿ ذم6334، و 6334) 

طـن هـاكب بـن  اًمسىلبقعل، ( يمؾفؿ مـ ـمريؼ ايب إؾمىلح ق122/ 2)  شاًمســ اًمؽؼمى »

 سمف. ،  هاكب، طن طظ

 ا
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________________________________ 

 ا

 .وومقف قمـعـة ايب إؾمح ق وهقمدًم س، وضمف ًمة ه كئ سمـ ه كئ

ىل ط. اًمرؾمىل ًمة ىل   شمسـد امحد » اظمرى ضعقػة، شمـظر ذم ختريج ـمرٌق  قمـ قمكم   وًمؾحديث 

ىلىل 613) ص  د. قمثامن اخلؿىلقس شاًمقاردة ذم اًمسبطلم احلسـ واحلسلم إطم ديث »، و 

664.) 

 .(4332) رىمؿ  ( 4/141)   شاًمسؾسؾة اًمضعقػة »وىمد ضع ػ احلديَث إًمب ينُّ ذم 

ك احلسـ  خمتٍمًا،  ومقف اكف   وورد من حديث سؾامن الػارد ؾمؿ 

 ًا.. ومل يذيمر مةؼم   واحلسلم سم ؾمؿ اسمـل ه رون  ؿمؼمًا وؿمبػماً 

( ، ومىلـ 646/ 1ىل مىلتؿؿ اًمصىلح سمة ىل )  شاًمطبؼىل ت اًمؽىلؼمى »اسمىلـ ؾمىلعد ذم  اظمرضمف 

اًمتىل ري   »([ ، واًمبخىل ري ذم 131/ 14)  ششمىل ري  دمةىلؼ »ـمريؼف  ] اسمىلـ قمسىل يمر ذم 

/ 4( ، و ) 451(  ) 5/ 6)  شمعجىلىلؿ اًمصىلىلح سمة »(، واًمبغىلىلقي ذم 143/ 6)  شاًمؽبىلىلػم

/ 2( ، و ) 6334( ) 53/ 4)  شًمؽبىلىلىلػماعمعجىلىلىلؿ ا »( ، واًمطىلىلىلؼماين ذم 1344( ) 125

(، واسمق كعىلقؿ 132رىمؿ)  شذح مذاه  اهؾ اًمسـة »(، واسمـ ؿم هلم ذم 2124( ) 624

(، 1336( ) 221/ 6)  شمعرومىلة اًمصىلح سمة »(، وذم 144رىمىلؿ  )  شومض ئؾ اخلؾػ ء »ذم 

             ([، واسمىلـ قمسىلىل يمر ذم      1254/ 4)  شاعمتػىلىلؼ واعمػىلؽمق »وقمـىلف  ] اخلطقىل  اًمبغىلدادي ذم 

ـمريؼ حيقك احلامين  طمدصمـ  قمؿىلرو سمىلـ طمريىلث، قمىلـ ( مـ 114/ 14)  ششم ري  دمةؼ »

 .سمرذقمة سمـ قمبد اًمرمحـ، قمـ ايب اخلؾقؾ، قمـ ؾمؾامن اًمػ رد

 (154/ 2) شًمس ن اعمقزان» قمؿرو سمـ طمريث، جمفقل.

 /6) شًمسىل ن اعمقىلزان » .ىم ًمف اسمـ طمجىلر شهمػم هذا احلديثًمف وًمقس  »وسمرذقمة ضعقػ.  

633) 

 ا
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 عددكاألدركاؾؿصغرة

اضمريت ومحصً   يعىلً   ذا ، ًمىل طمس  قمؾؿل ىل   ء دىمقؼٓ يقضمد إطمص 

 قمغم 

 «معجم أس بريـدة »( مـ 58( و ) 83( و ) 7( و ) 4اعمجؾد  )  .8

 ًمؾةق    اًمعبقدي.

ًمؾةىلق    «معجم أس طـقـزة »( مـ 83( و ) 7( و ) 4واعمجؾد )  .5

 اًمعبقدي ايضً .  

 ًمػفد سمـ قمبداًمعزيز اًمؽؾق . «أس الزلػي»  ويمت ة .4

________________________________ 

 ا

 و ىم ل اًمبخ ري سمعد إيراد احلديث ذم شمرمجة سمرذقمة  إؾمـ ده جمفقل.

 (.4332( ) 141/ 4)  شاًمسؾسؾة اًمضعقػة »واحلديث ضعػف إًمب ين ذم 

  ) امىل  طمسىلـ وطمسىللم ىمىل ل قمىلكم   ىم ل  وجاء طن أيب سعقد اخلدري

ىلىل هؿ رؾمىلىلقل اهلل وحمس  ، وقمىلىلؼ  قمىلىلـفؿ ، وطمؾىلىلؼ رؤوؾمىلىلفؿ،  ـ، ومىلىلنكام ؾمىلىلام 

وا، وظمتـقا ( . وشمصدق  سمقز  ، وامر هبؿ ومُُسُّ

 .  وهق ضعقػ ضمدًا 

ىل 613) ص  د. قمثامن اخلؿقس شإطم ديث اًمقاردة ذم اًمسبطلم احلسـ واحلسلم »اكظر  

664.) 
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معىل ضمؿ ا  ًمبؼقىلة مـىل ـمؼ كجىلد قمىلغم مـىلقال معىل ضمؿ  وًمق يمىل ن صمؿىلة

ٕقمؾؿ قمىلىلدد إ  اعمصىلىلغرة، وهىلىلؾ اًمعبىلىلقدي، ًمـظىلىلرت ومقفىلىل ، وىم ركىلىلت...

ؾمىلؿة قم مىلة ذم ام هق ، شض رج ا اًمةؼة »ا  مـطؼة متقز سمف  شمصغػم إًمؼ ة

 ظم بًة. شاًمؼصقؿ »و ، شكجد »ا  

ك(كؿجؾدًا32)ككؾؾعبودي«كؿعجمكأدركبرقدة»كؿنك (1)
ك
عددكاألدرةككاؾؿجؾدكؾرؼما

كإجؿااًل
عددكاألدرةك
كاؾؿصغَّرة

كأؿثؾةكؿنكفذهكاألدر

اجلريىلىلد، واجلىلىلريش،  64 11 4 1

واجلطقكم، واجلعقثـ، 

واجلؿقعة، واجلؿقىلؾ، 

واجلـقدزم، واجلىلقير، 

 واجلفقؿل، واجلقيعد

اًمرؾمقـل، واًمرسمقع ن،  3 15 3 6

 واًمرسمقعل، واًمرضمقعل 

 واًمرديـل، واًمرسمقش

ُعتقىلىلىلىلؼ، اًمُعبقىلىلىلىلد، اًم 13 44 14 4

اًمعبقىلىلدي، اًمعبىلىلقالن، 



 

 

 

 

 
  

 

 كغقركػيكأؾقابكاأُلَدراؾتص
41 

اًمعثقؿىلىللم، اًمعبقىلىلدي، 

 اًمعثقؿ

اعمؼقىلىلذل، اعمؼػمؿمىلىلة،  14 14 61 4

اعمؼقطق ، اعمؽىلػمش، 

اعمـقصىلىلىلػم، اعمـقعىلىلىلل، 

 اعمفقؾ .

 

ك:(كؿجؾدًاك11)ككؾؾعبودي«كؿعجمكأدركعـقزة»كؿنك(ك3)كك
ك

عددكاألدرةككاؾؿجؾدكاؾرؼم
كإجؿااًل

عددكاألدرةك
كاؾؿصغَّرة

كأؿثؾةكؿنكفذهكاألدر

اًمبعقج ن، اًمبؼقٌم،  44 46 4 1

اًمبؽػمي، اجلبقالن، 

اجلديعل، اجلرجيػم، 

اجلخقدة، اجلبػمي، 

اجلريس، اجلؾقدان، 

اجلؿقعة، اجلـقدزم، 

اجلـقػل، اجلقيُس، 

 اجلفقؿ..
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اًمسحقؿل، اًمسعقد،  46 26 3 6

اًمسديس، اًمسديري، 

اًمسبقت، اًمسحقب ين، 

اًمسؽقت، اًمسؾقؿ، 

اًمسـقدي، اًمسقيداين، 

 .اًمسقيؾؿ

اًمؼبقز، اًمؼريٌم،  64 11 14 4

، اًمؼريـقس، اًمؼصػم  

اًمؼضقبل، اًمؼطقؿل، 

اًمؼعقس، اًمؼـقبط، 

اًمؼقيػكم، اًمؽبقدة، 

اًمؽرية ن، اًمؽؾق ، 

 اًمؽقير، اًمؽعقد...

ك
ك
ك
ك
ك
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ك)كغالف(كؾألدتاذك:كػكدكاؾؽؾقب«كأدركاؾزؾفي»كؿنكؽتابك(كك2)ك
ك

عددكاألدرةككاؾؿجؾدكاؾرؼم
كإجؿااًل

عددكاألدرةك
كاؾؿصغَّرة

كأؿثؾةكؿنكفذهكاألدر

هق  1

همالف 

واطمد 

يؼع ذم 

(633 )

 بػحة

اجلديع، اجلريس،   143 435

احلبقٌم، احلؿقدي، 

اخلؾقػل، اخلـقٍم، 

اًمدريقيش، اًمدويش، 

 ، اًمرويةد، اًمصغػم 

اًمصقيؾا، اًمطريري، 

اًمُعبقد، اًمُعبق د، 

اًمعؼقكم، اًمغـقؿ، 

اًمػفقد، اًمؼصقبل، 

اعمحقسـ، اعمؾقػل، 

 ن، اعمعقجؾ، اهلؿقج

 ..اهلقيةؾ، اًمقًمقعل.
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 اًمؼ هبىل   إ  %( شمؼريبىلً  مىلـ 43) ان   ـ يف اجلـدول ـ ؾحظ مم  ؾمبؼيُ  

مجفىلرة  »ر ؿم مؾ مـ ظمىلالل  ىلإمم طمص  جحتت ىل ذم كظري ىل  مصغرة، واعمسلًمة

مع ضمؿ اًمعبقدي  سمريدة، وقمـقزة، ىل  »  ًمؾج  ، و شرة ذم كجدىلإ  اعمتحض

وسمـل مع ضمؿ اًمؼب ئؾ  يمبـل وائؾ، ومتقؿ، ذم  ، وسمحث اوؾمعشواًمرس ىمريبً  ىل 

وىمحط ن، واًمؼ ة سمالد هم مىلد وزهىلران  واًمدوا ، وطمرة، وقمتقبة،ظم ًمد، 

 وهمػمه  ، ويمذا اًمؽت  اعمتضؿـة اؾمامء إ  اًمسعقدية...وىمب ئؾ قمسػم، 

 

بأ لك  رِّ لولعظ أأق  بذكر طدد من الس ادصغرة: لتجد سـببًا كـد   التلمُّ

اعمىلىلدهيش، اًمىلىلدهقش، اًمدهقةىلىلىلل، اًمىلىلدهقؿش،   وراق طــن كاتــ  هــذه ال

اعمدهيقؿ،  اعمديؿقغ، اًمعثقؿ، اًمعثقؿلم، احلؿقد، احلؿق د، احلؿقدي، احلؿقدان، 

اعمحقؿقد، اًمسبق ؾ، اًمُعَبْقد، اًمُعبق د، اًمُعبقدي، اخلؾقىلػ،  اخلؾقػىلل، اًمةىلىلريؿ، 

اًمىلىلرسمقش، اًمةىلىلىلريؿل، اًمبىلىلدير، اًمبىلىلديري، اًمبىلىلديقي،  اًمتىلىلقجيري، اًمىلىلدظمق ؾ، 

اًمسؿقا، اًمسىلحقؿ، اًمصىلبقا، اًمصىلبقحل، اعمصىلقبقا، اعمحقسىلـ، اعمةىلقطل، 

 اخلُـقىلىلزان، احلسىلىلقـ ن، اًمغـىلىلقامن، اًمرضىلىلقامن، اًمثُّـق ىلىل ن،اًمرديعىلىل ن، اًمرسمقعىلىل ن، 

 اًمعـقىلىلىلزان، اًمعبقىلىلىلدان، احلؿقىلىلىلدان، اًمسىلىلىلعقدان، احلجىلىلىلقالن، اًمرمقىلىلىلزان،
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اًمؼفقىلىلدان،
(1) 

صىلىلؼػم، اًمبخق ىلىلت، اًمطُّريػىلىلل، اًمُعريػىلىلل، اًمعريـىلىلل، اًمػفقىلىلد، اًم

اًمُسىلىلقْيد، اًمسىلىلقي د، اًمسىلىلقيدان، اًمبؾقفىلىلل، اًمبؾقفىلىلد، اًمغؾقؼىلىلة، اًمعؿػميـىلىلل، 

اًمضىلىلبقعل، اًمثؿىلىلػمي، اجلري ىلىلد، اخلري ىلىلػ، اخلريىلىلدزم، اًمػطىلىلقامين، اًمسىلىلقيؾؿ، 

اًمىلىلذهقبل، اعمزيرقمىلىلل، اًمرويةىلىلد، اًمةىلىلبقكم، اًمةىلىلعقبل، اًمُسىلىلؾقؿ، اًمسىلىلؾق ؿ، 

اًمسىلـقدي، اًمسىلديري، اًمسىلعػمي، اهلقيدي، اهلؾق ؾ، اًمسىلبقفلم، اًمسىلؾقطلم، 

اًمعضق ، اًمرىمقبة، اًمدسمقخل، احلؾقسىلىلل، احلؿقضىلىلل، اعمخقؾىل ، اًمىلدرهيؿ، 

، اًمسىلري ا، اًمةدي د،  اجلطىلقكم، اًمةىلؼػم، اجلبىلػم، اًمرؾمقـل، اًمرويتع، احلصلم 

                                                      

 يؾحظ ذم إًمؼ ة إظمػمة إض ومة إًمػ واًمـقن، وىمد ذيمر  د. قمؿر ب سمر قمبىلداجلؾقؾ    (  1)

يمثػم مـ اًمؾغ ت اًمسىل مقة ًمؾتصىلغػم قمىلغم وزن    ذم اكف اؾمتخدمت ٓطمؼة إًمػ واًمـقن

ومِْعالن وَمَعالن وُمْعالن ومِْعالن، وذيمر اكتة ره  ذم مقاضع مـف   مـطؼىلة كجىلد، وذيمىلر ا ىل  

اًمتصىلغػم ذم اؾمىلامء إقمىلالم  »يـظىلر  مب ًمغة ذم اًمتصغػم، ًمؾتدًمقؾ واًمتؿؾقا واًمتحبىل . 

و 44و  24و  21ىلىل  14) ص شاًمعرسمقة دراؾمة شملبقؾقة ذم قمؾؿ اًمؾغ ت اًمسىل مقة اعمؼىل رن

55.) 

( ان مثؾفىل  ٓطمؼىلة اًمىلقاو واًمـىلقن  محىلدون، 131ومىل  سمعىلده  و  31وذيمر ايضىلً  )ص          

 زيدون، قمبدون، ؾمحـقن، وهل ذم اعمغرة اؿمفر، واـم ل احلديث واعمـ ىمةة طمقهل .

ىلقن، و مثؾف  ( 45ذم ) صذيمر و ىلقل، مثىلؾ  قمبُّىلقد، ومحُّىلقد، وطمسُّ إؾمامء قمغم وزن ومعُّ

 ؾُّقم، وذيمر اكف ؿم ئع ذم مٍم وشمقكس واجلزائر، وسمعض دول اخلؾقج اًمعريب.ؾم
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اًمـَُّؿىلل،  اًمؼريىلري، اًمةقيعر، اًمعقي د، اًمزقمقؼم، اًمغػقص، اًمغػقكم، اًمؼديري،

اًمةـقػل، اًمةؿقسىلل،  اعمفقدة، اعمصػميعل، اًمؼريةىلىلل، اًمـؿػم، اًمعبقسىلل، 

احلسىلىلقؽة، اًمـػقسىلىلة، اهلقيؿىلىلؾ، اًمـؼىلىلػم، اًمىلىلقهقبل، اعمسىلىلقعد، اعمغقصىلىلق ، 

اعمغقؾقىلىلث، اًمرويةىلىلد، اًمىلىلزقمػم، اًمىلىلزقمقؼم، اجلُفقؿىلىلل، اجلريىلىلقي، اجلقيسىلىلىلر، 

َوْيِسىلىلِري، اًمُعبقؽىلل، واًمُعبقؽىل ن، احلػىلػم، اجلػىلػم، احلزيؿىلل،  اجلقيعد، اًمدُّ

 ثل، اعمةقؼا .... إًم   احلدي

 

وسـدده  ـ وفؼـه اه إبـراهقم الشؿسـان ؾدكتور أيب أوسثم وجدت ل

احل ضمة واًمػؼر وىمؾة اًمعقش ذم اجلزيىلرة ان  ، ذيمر ً  ضمقداً راي ـ  وبارك يف طؿؾ ه

قمغم ًمغتفؿ ظم بة ذم وؾمط اجلزيرة... ىمىل ل   تاًمعرسمقة ىل ذم وىمت ؾم سمؼ ىل اصمر  

ودمغم هذا ذم ؿمىلققع فمىل هرة اًمتصىلغػم ذم ًمغىلتفؿ، طمتىلك دمىلدهؿ يؽىل دون  )

رون يمؾ إؾمامء، ٕن يمؾ ؿمئ يم ن ؿمحقحقً  بغػمًا ضلقاًل، وم  يقضمىلد  ُيصغ 

شمتةبث سمف اًمـػقس، ومقؽقن إًمقف  طمبقبً  ًمصقؼً ، وؿمؿؾ هىلذا اًمتصىلغػم اؾمىلامء 

رًا، إسمـ ء، ومتؽ د يمؾ إؾمامء شمصغر ذم وىمت اًمصغر، ومـف  م  يسىلتؿر م صىلغ 

ومقعرف سمف اًمةخص يمبػمًا، ويـسك اؾمؿف إبكم، ًمغؾبة هذا آؾمىلؿ اعمصىلغر 

رة، ًمغؾبة آؾمؿ اعمصغر قمغم  قمؾقف، وًمذًمؽ كجد ـم ئػة مـ اؾمامء إ  مصغ 

اؾمؿ اجلد، ومـ إؾمامء اعمصغرة م  ُيؽمك سمعد ان يؽىلؼم اعمسىلؿك سمىلف، وحيىلس 

ر، ومـ إؾمامء م  يسؿك  سمف وهق قمغم هقلىلة اًمتصىلغػم كػقرًا مـ آؾمؿ اعمصغ 
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ك سمف سمضػم6 ٕكف وضع ًمف اسمتداًء، واًمتسؿقة سم ٕؾمامء اعمصغرة  وٓ يةعر اعمسؿ 

هق اؾمتثامر ًمالمؽ ك ت اًمتصىلريػقة ًمؾغة آكت ج، اكىلقاع مىلـ إؾمىلامء، وىمىلد 

ذيمرك  ان مـ اؾمب ة اًمتسؿقة  اًمسب  اًمؾغقي، إْذ كجد سمعض إ  حتىلرص 

ؿققمة اؾمامء ا هت ، ومتةتؼ مـ اجلىلذر اًمؾغىلقي قمغم ظمؾؼ راسمطة ًمغقية سملم جم

اًمقاطمد يمؾ م  يؿؽـ اؿمىلتؼ ىمف، ويىلليت اًمتصىلغػم ًمقؽىلقن راومىلدًا شمٍمىليػقً  إمم 

ضم ك  آؿمتؼ ق، ًمُِقؾب ل احل ضمة إمم اًمتسؿقة اعمرشمبطىلة سمجىلذر ًمغىلقي واطمىلد، 

اعممًمػ كامذج مـ إؾمىلامء اعمصىلغرة ، يقطمل سمراسمطة اضمتامقمقة ىمقية... صمؿ ذيمر 

 مـف  

سمدير، ظمؾقػ، سمىلدير، ضمقيعىلد، ظمؾقىلقي، طمجىلقالن، ظمـقػىلر، قؿد، اطم 

صمقيـل، طمسلم، ظمقيؾد، طمصقـل، محقدان، دويالن، دهمقثر، دهىلقش، رمىلقا، 

رديـىلىلل، ومفقىلىلد، ـمىلىلقيرش، ؾمىلىلحقامن، ومرحيىلىل ن، ؿمىلىلتققي، ـمريؼىلىلل، كقيػىلىلع، 

اكتفى ادراد كؼؾه.هقيدي، بقيؾا، هقيةؾ...( 
 (1)
 

                                                      

   (.144ىل  142ص ش ) اؾمامء اًمـ س ذم اعمؿؾؽة اًمعرسمقة اًمسعقدية(   » 1)

معجىلؿ اؾمىلامء اًمـىل س ذم  »صمؿ بدر ًمؾؿمًمػ د. اًمةؿس ن ىل وومؼف اهلل ىل يمت ة سمعـىلقان   

بىلػحة(  513جمؾد )  يؼعهىل ، 1444  ذم مـتصػ قم منِم ، كُ  شاعمؿؾؽة اًمعرسمقة اًمسعقدية

ط. جمؿع اًمؾغة اًمعرسمقة آومؽما  ذم مؽة، وىمد اضم د اعممًمػ  ذم قمرض يمثػم مـ إؾمامء 

 . اًمةفػمة ذم سمالدك 

 ا
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إ  اعمصىلغرة  ًمؼىل ةًا مىلـ اان  يمثػم ىل دون ضمزم سم ٕمر ىل واًمظ هر زم

هؿاـمؾؼ ةقمق ر  اًمؾؼىل  يمىلر  ذُ ىلسمف ، ورسمؿ وهق يمبػمىل ، وم ًمتصؼتىل  ت قمغم ضمد 

وم ؾمىلتؿر طمتىلك ابىلبحت ىل يمىلام ؾمىلبؼ ىل ،  شمػريؼً  ومتققزًا ًمف سملم اىم رسمف وىمبقؾتف

 اجلديد. ذريتف حتؿؾ آؾمؿ

 وال يـؽر وجود غرض التؿؾقح فقفا، لؽـي أراه قؾقاًل : لمور 

اـمؾؼ قمؾقفؿ ًمؼىل  مصىلغر، اًمتصىلؼ سمىلف قمـىلد اًمؽىلؼم، يمثػم ممـ  .8

 قمق رة قمؾقف ٓ متؾقحً .

 طمرص اهؾ كجد قمغم اًمتصغػم ذم يمثػم مـ امقرهؿ. .5

ان ـمب ئع اعمـ ـمؼ اًمصحراوية ا اجل ومة   ضمػ ف اعمة قمر، ومؿىلـ  .4

ايىلىلـ اشمىلىلت هىلىلذه اعملىلىل ت مىلىلـ إًمؼىلىل ة اًمؾقـىلىلة اعمؾقلىلىلة سم حلـىلىل ن 

واًمتؿؾقا ؟! 
(1)

 

________________________________ 

 ا

ـمبىلع ذم  شمعجىلؿ إؾمىلامء اًمعرسمقىلة ذم اًمىلؽماث »إلسمراهقؿ وكقس يمت ة سمعـىلقان   فالدة 

 ق يمت ة م شمع مجقؾ.هىل، وه1441جمؾديـ ، ذم مريمز اعمؾؽ ومقصؾ ًمؾبحقث، قم م 

ًمؾةىلق  د. حمؿىلد احلؿىلد، ومفىلق مجقىلؾ وومريىلد ذم  شوَمْؼىلُر اعمَةىل قِمر »ًمؾػ ئدة اكظىلر يمتىل ة  (   1)

مقضققمف، ضم مع اـمراومف، وًمقتف يضىلؿ معىلف ذم ـمبعىل ت شم ًمقىلة  ضمػىل ف اعمةىل قمر داظمىلؾ 

 ا



 

 

 

 

 
  

 

 كغقركػيكأؾقابكاأُلَدراؾتص
44 

________________________________ 

 ا

ومبقـفام ومرق، اًمث كقة  اًمبقت اًمقاطمد ضىلؿـ  شاًمع ئؾة»ٓ  شإ ة »إ ة اًمقاطمدة اقمـل 

 ؾ واطمد، وإومم  اًمعةػمة ا إ ة ) اًمؽبػمة( اًمتل شمـتس  إًمقف ... قم ئ

شمظفر سمقادر هذا اجلػ ف ذم اكتة ر ىمطقعة اًمرطمؿ ، وىمد ُروي ذم طمىلديٍث ان مىلـ  اذاط           

 اًمس قمة  ىمطقعة اًمرطمؿ.

ؿ ىل م  إىم رة ىل مـ هؿ ىل م  مـزًمتف »وًمؾةق  ا.د. زيد اًمزيد يمت ة ـمق  ضم مع سمعـقان           

 ط. دار اًمتدمرية. شطمؼقىمفؿ 

ذيمر زم  اًمديمتقر اًمػ ضؾ  قمبىلداهلل سمىلـ بىل ًما اًمقؿمىلؿل ىل طمػظىلف اهلل ىل ان  فالدة أخرى 

سم طمثً   يمت  قمـ سمعض اًمؾفج ت ٕهؾ اًمط ئػ يم حلذف، وىمد ارضمع ذًمؽ ًمتىللصمػم اًمبقلىلة 

 اجلغراومقة.

د.  شقىلة اًمسىلعقديةاؾمىلامء اًمـىل س ذم اعمؿؾؽىلة اًمعرسم» اكظر ىمض ي  احلذف ذم يمت ة   أقول 

 (.134ىل 131 اًمةؿس ن ) ص

ؾم يمـقف ، يمام اومىل د ذًمىلؽ    اظمالق وـمب ئع ؿمؽ ان ًمطبقعة اعمـطؼة اجلغراومقة شملصمػمًا قمغم ٓو

اسمـ ظمؾدون، ومؿـطؼة اًمسقاطمؾ اًمبحريىلة ختتؾىلػ قمىلـ اعمـىل ـمؼ اًمصىلحراوية، واجلبؾقىلة، 

مىلـ سمىل ة اومم ىل واهلل  قمغم اًمؾفج ت صمػموم ًمتل، اًمؾفج ت واًمطب ئع اقمغم صمب شمً  مـ وهؽذا.

 اقمؾؿ ىل .

 ا
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ىمبقؾىلٍة ومديـىلٍة، وسمؾىلٍد، ومـطؼٍة، وًمؽؾ جمتؿٍع،  وسمعقدًا قمـ اًمتفؿة، ومنن  

ـَ فمىلىل هرٍة،  ومع يىلىلَ   ويمثىلىلػٌم مىلىلـ مىلىللصمقرات اًمطبىلىل ئع شملظمىلىلذ إمم  6حم ؾمىلىل

آضؿحالل مع اعمدكِق ِة واحلض رة، واظمتالط إضمـىل س اعمتعىلددة ذم مديـىلة 

 واطمدة... واحلديث هـ  قمـ اًمؼ ة اًمتصؼت مـذ ملتل ؾمـة او ايمثر...

 ذه اللؼاب من شب !وما طذ البـاء من ه

قمىلىلغم اًمتؿؾىلىلقا همىلىلػُم   فىلىلاو هم ًمبِ   فىلىليمؾ  إذن محىلىلُؾ شمصىلىلغػم اًمؼىلىل ة إ   

بحقا ىل ذم كظري ىل ، ويمذا اًمتؼؾقؾ، واًمتؿققز سملم ومرديـ او اظمىلقيـ ىمىلريبلم 

 ذم آؾمؿ.

، هم ًم  هىلذه إ واىمعً  قمغم  ىل طمػظف اهلل ىل  ومؾقس ختريج د. اًمةؿس ن

صمىلؿ اؾمىلتؿر قمؾقىلف... سمىلؾ اًمقاىمىلع بغػم ، ؿ اـمؾؼ قمؾقف متؾقحً  وهق سملن آؾم

 يةفد همؾبتف سم عمع يػم قمغم اًمؽب ر.

وام  همرض اًمتعظقؿ اًمذي زاده اًمؽقومققن ومسقاء با  ذًمؽ ام ٓ ، ومنن 

إ  اعمصغرة ٓ شمدظمؾ ضؿـ اًمتصغػم ًمؾتعظىلقؿ، عمىل  قمؾىلؿ مىلـ يمثىلػم مىلـ 

________________________________ 

 ا

ىل  شمىلمصمر قمىلغم هلجىلة شمؾىلؽ  وايضً  ومنن  اًمصـ ئع واًمتخصص ت اًمعؾؿقة اعمـتنمة ذم ىُمطىلر م 

اعمـطؼة، وإين اضمد ىل مثاًل ىل  ذم طمديث اهؾ اًمعؾؿ واًمثؼ ومة مـ اًمةـ ىمطة شمرؾماًل وشمىلرشمقاًل، 

 ويملكف ًمغؾبة طمػظفؿ اعمـظقم ت طمتك مـ اؿمب ه اًمعقام قمـدهؿ.
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ع ، ومـ معرومىلة ـمبىل ئذم همػم إقمالم اؾمب ة اًمتؾؼق ، ومـ همؾبة آؾمتخدام

 سمعض اعمـ ـمؼ، وم ًمتعظقؿ ًمف جم ل وظمر.

وٓ خيػ ك ان ) اًمعق رة ا اًمتؼؾقؾ ا آطمتؼ ر ا آؾمتف كة( ًمقست مىلـ 

احلىلرج مىلـ  إدة ذم ؿمئ، ومال يؿؽـ ان يؽقن مـةمه  اًمتؿققز وطمىلده، وملَ 

 آقمؽماف سمصػة هم ًمبة ذم مـطؼة م  ذم زمـ م  ؟!  

،  َكِجىلىلُد سمعىلىلض إ  شمىلىل  ًمؼبفىلىل   ًمىلىلقٓ ؿمىلىلققعاًمتغقىلىلػم  قد قمىلىلغم يمىلىلؾ 

، ومىلىل  واكتةىلىل ره، وآظمىلىلتالف سمىلىللم يمبىلىل ر إ ة ذم اإلىمىلىلدام قمىلىلغم اًمتغقىلىلػم

 يصح  ذًمؽ مـ بعقسمة سم ًمغة، ظم بة إ  اًمؽثػمة اومراده  ...

كػائدة:
ْقب ي (قمـ ًمػظة    ىم ل اًمةق    سمؽر اسمق زيد  ب  ككك) يا رأ

 ( 144/  4)  شمعجؿ اًمبؾىلدان »ؾم ق ي ىمقت ذم طمرف )اًمزاي( مـ  ]

مـ ارض اًمة م، وومقف اكف ذم سمعض ش ُزهمر »ديث اجلس ؾمة، قمـد ذيمر قملم  طم

ل، بىِلقْ سمَ يىل  رُ )  إقمقام ه ج هبؿ وسم ء، ومامشمقا ؾمقى رضمىلؾ مىلـفؿ، ىمىل ل داقمقىلً  

وقمزشمؽ، ًملـ اؾمتؿررت قمغم هذا ًمتػـلم اًمع مل ذم مدة يسػمة، وًمتؼعىلدن قمىلغم 

 .وىمقؾ  ىم ل  ًمتؼعدن قمغم قمرؿمؽ ُوطمْقدك( ،قمرؿمؽ وطمدك

6 ٕن مىلـ قمىل دة شمؾىلؽ ش وطمىلدك »و ش ريب » ل سم ًمتصىلغػم، ذم  هؽذا ىم

ـِ واًمت َؾطُّىلػ(  .اًمبالد إذا اطمبُّقا ؿمقلً  ظم ـمبقه سم ًمتصىلغػم، قمىلغم ؾمىلبقؾ اًمت حىلـُّ

   اكتفك.
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كعؿ، وإن يم ن هذا مـ اهمراض اًمتصغػم، ومـ اهمراضف ايضً  اًمتصىلغػم 

 ىل كف وشمع ممؾمبح  ىلًمؾتؿؾقا، ًمؽـ يمؾ هذا مـ خمؾقق عمخؾقق، ام  ذم طمؼ اهلل 

ؿ، هُ ْؼىلُػ اصمىلرَ ْؾـَ ومال6 وهلذا ٓ شمراه ذم ًمسىل ن اًمسىلؾػ، وٓ ختطىلف اىمالمفىلؿ، ومَ 

، ومال شمؼؾ  ي  ُرسمْقبىِلل، رِ اًمنمع اعمطف   ؿِ قمغم رؾْم  م  يم كت ضم ريةً  اعمؼبقًمةُ  واًمع دةُ 

(1) . [ قمـف  عْ ؾِ ىمْ وملَ  هب  قم دةٌ  ْت وإِن ضمرَ 
 

 

كأخقرًا: 
يمىل ن اًمسىلب  طمسىلـً  ام ؾمىلقلً ،  مفام ىمقؾ ذم ؾمب  همؾبة اًمتصغػم ، ؾمقاء

 ومنن اًمعؼمة مـ ذًمؽ، اكف يـبغل قمغم اعمرء 

 إطمس ن اؾمؿ اعمقًمقد. .8

ان يؽـك اًمصغػم إذا ظمٌم قمؾقف اعمع يػم. .5
 (2)

 

 دومـ اعمع يػم ىمبؾ وٓدهت  او اكتة ره . .4

                                                      

 (.   115) ص  ًمؾةق  د. سمؽر اسمق زيد  شعجؿ اعمـ هل اًمؾػظقةم(  » 1)

ٕظمىلل  (  ىمىلقل اًمـبىلل 2634طمديث رىمؿ ) رىمىلؿ  شبحقا اًمبخ ري »ذم (  6)

   .شي  اسم  قُمؿػم م  ومعؾ اًمـَُّغػم »  اكس سمـ م ًمؽ ىل ويم ن بغػمًا ىل  

 . (سم ة اًمؽـقة ًمؾصبل، وىمبؾ ان ُيقًمد ًمؾرضمؾ)    سمؼقًمف اًمبخ ري قمؾقف ة سمق  
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إمؽ كقة شمغقػم اًمؾؼ  إن يم ن حيؿىلؾ معـىلك ؾمىلقلً  ىل وىمىلد طمصىلؾ اًمتغقىلػم  .3

 ًمبعض إ  ىل .

ـ ًمؼبف   سم قمتـ ئف  سملومراده ، ومـجىلزاهتؿ، واًمؼقىل م  إ ة هل اًمتل .2 حتس 

سمؿـ ؿمط متعددة جلؿع إ ة، وشمطقير مقاه  اسمـ ئف  وسمـ هتىل ، وكةىلىلر 

حم ؾمـف  قمـد اىم رهبىل  ذم مقاىمىلع اًمؽؽموكقىلة، وسمىلرامج شمدريبقىلة ظم بىلة، 

ومس سمؼ ت قمؾؿقة، وشمؽريؿ ًمؾػ ئزيـ واعمتػقىملم، وإسمراز مـ ؿمط إ ة 

ؾة ؾمـقية، وشملًمقػ يمت ة جيؿع شم ري  إ ة، ووصم ئؼفىل ،  وسمراجمف  ذم جم

 ومـجزاهت  اًمعؾؿقة واًمثؼ ومقة واًمعؿؾقة...إًم 

ام  ان يؽقن ًمؼ  إ ة مىلـ امجىلؾ إًمؼىل ة، مؽىلؼمًا، او مصىلغرًا 

وإ ة ٓ حتؿؾ م  شمػخر سمىلف، ومل  ىل قمغم راي اًمؽقومقلم ! ىلسمؼصد اًمتعظقؿ  

مل شمـتػىلع سمـػسىلف  ومل شمـػىلع، ومل  يظفر مـف  م  يدقمق ًمؾؼرة مـفىل ، ومفىلذه

 شمستػد مـ طمسـ ًمؼبف ، وٓ مـ كسبف  إن ُوضِمد. 

مفام ىمقؾ ذم شمػسػم فم هرة اًمتصغػم، ومن   حتؿؾ معـىلك يـبغىلل ان جيعىلؾ  .6

، وم ًمعؼمة ان حيؿد اهلل  ىلىل سمتػسػم ذًمؽ ًمضعػ اعمعقةىلة ىلقمؼمة، إن يم ن طمسـً  

 ويةؽر قمغم اًمـعؿ اعمتقاًمقة واًمرظم ء..
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ب  ذًمؽ اعمعـك اًمدال قمغم اًمتحؼىلػم او اًمتؼؾقىلؾ مىلـ وإن يم ن اًمس

ؿملن اعمذيمقر، ومػماقمىلك ذًمىلؽ ذم شمرسمقتـىل  ٕوٓدكىل ، سمىللن ُيسىلؾؽ ـمريىلٌؼ 

ر ، وًمق  خمتؾػ وقم دات خمتؾػة ًمػُمومع  اًمصبل او اًمرضمؾ ٓ ان هي ن وحيؼ 

يم ن خمطلً   وم عمخطئ يىلموة... واًمغؾطىلة ذم اًمتحؼىلػم شمزيىلد مىلع إيىل م 

 ويصع  زواهل  !

امجؾ اًمؽت  احلديثة اعممًمػة ذم شمرسمقة إوٓد، ويمذا اًمدورات وم  

اًمتدريبقة، ومؾف  اصمر سم ًمغ ذم شمغقػم سمعض اًمطب ع، واًمػ ئىلدة شمظفىلر ايمثىلر ذم 

 إضمق ل اًمؼ دمة.

سـفا بحسن أفرادها ومتقزهم، وأما مجـال الؾؼـ  فـال مجال السة وحأ  .7

ال تػخـر، وال يصـع ام شقئًا ـــ سوى التػاؤل به ـــ ، فعـذ رسـْؾك  

 حتزن.
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ىمؾىلىلت مىلىل  ىمؾىلىلت قمىلىلغم ؾمىلىلبقؾ اًمرؤيىلىلة اًمتؼريبقىلىلة، ٓ اسمؾىلىلغ  ويف اخلتــام 

هبىلىل  ومىلىلقق مبؾغفىلىل  إمم اًمقؼىلىللم، ومغ يىلىلة مىلىل  قمـىلىلدي اعمح وًمىلىلة ًمؾتغؾقىلىل ، دون 

اجلزم واًمتليمقد.
 (1) 

سـتغػر أ، وإن خطًل فؿن كػيس والشـقطان، ووحده ن اهصوابًا فؿ   إنْ 

 . اه إن ريب كان غػورًا رحقامً 

 كتبه:
كإبرافقمكبنكعبداؾؾهكبنكعبداؾرحؿنكاؾؿدقكش

 هـ8348/ 3/ 80   الرياض

 ثم أضػت طؾقه وصححته يف 

 هـ(8348/ 52/7) 

                                                      

وؿمؽر اهلل ًمألدي  اًمػ ضؾ د. إسمراهقؿ سمـ حمؿد اسم كؿل ىل طمػظف اهلل ووومؼف ىل م  اسمداه مىلـ (  1)

   مؾحقفم ت قمغم اًمبحث اؾمتػدت مـف  ىل ضمزاه اهلل ظمػمًا ىل .
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